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Het Vlaams complex

L. CLAES

E twee artikelen die wij bier een jaar geleden publiceerden en
waarin wij de sociaal-psychologische gedragspatronen van de
Waalse en Brusselse groep inzake de Waals-Vlaamse verhoudingen
onderzochten, kunnen met een derde luik worden aangevuld, over de
houdingen van de Vlaamse groep zelf. Om voor deze autostereotype
een veilig uitgangspunt te nemen is het misschien goed haar te laten
voorafgaan door enkele citaten uit het bekende werk Moderne Sociologie van J. A. A. van Doorn en C. J. Lammers. Deze auteurs stellen
vast dat een numerieke meerderheid sociologisch een minderheid kan
zijn, waarbij alles a fhangt van de relatie tot de dominerende meerderheid. „In de open van deze meerderheid is de andere groepering minderwaardig. Ze is beladen met stereotypen, die culmineren in een
inferieur groepsbeleid. Daarmee verbonden bezet de dominant de maatschappelijke sleutelposities en verhindert de leden van de minderheid
zich te doen Belden. Door deze constellatie komen de leden van de
minderheid ertoe zich bij voortduring te refereren aan de meerderheid.
Dit kan positief refereren zijn, in zoverre zij trachten acceptabel te
worden, het kan ook negatief gerichte referentie betref fen, waar zij
een rancune ontwikkelen tegen de overheersende positie van de dominant en de cultuur welke deze draagt. Tezamen werkend kan hieruit
een emancipatie-beweging groeien ( ... ) In de eerste plaats is emanci
patie een ontkenning van het maatschappelijk status-quo. Men gaat
niet meer akkoord met de historisch gegroeide sociale betrekkingen en
verhoudingen die (bijv.) de arbeiders of de katholieke minderheid
veroordelen tot het innemen van de positie van tweederangsburgers.
Aan deze positie zijn maatschappelijke normen en verwachtingen gekoppeld zowel ten aanzien van het gedrag (minder gekwalificeerde beroepen) als van het gevoel en de opvattingen (onderdanigheid, bescheidenheid bij de minderheid, neerbuigendheid bij de superieure
meerderheid) — en juist op deze verwachtingen richt zich de voile
kracht van de emancipatiebeweging (... ) Het valt op dat deze inspanning zowel gericht wordt — en moet worden — op de betrokkenen
zelf als op de omgeving. Zelfs is het eerst noodzakelijke doel de opvattingen van de minderheidsleden over zichzelf te doen herzien: alle
leiders van emancipatiebewegingen richten zich allereerst op de versterking van het zelf gevoel en zelfbewustzijn van hun volgelingen
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Zonder deze verandering is een wijziging in de verwachting van 'de
anderen' niet te bewerkstelligen".
Het inferieure groepsbeeld
Wij zullen niet lang stilstaan bij het inferieure groepsbeeld dat de
Franstalige meerderheid (steeds in de sociologische en sociaalpsychologische betekenis) over de Vlaamse groep heeft uitgewerkt. Wie zich
de moeite geeft om op welke dag ook aan een Brusselse krantenkiosk
enkele Franstalige kranten en weekbladen te kopen zal de gangbare
stereotypen meerdere malen ontmoeten. Aangezien het meest voor de
hand liggende onderscheid tussen Vlamingen en Franssprekenden de
taal is, treffen de stereotypes in de eerste plaats het Nederlands;
juister nog, er wordt ontkend dat de Vlamingen Nederlands spreken,
en zelfs het „Vlaams" wordt herleid tot een groep van onderling onverstaanbare dialecten (waarbij gelijktijdig en niet zonder schijnheiligheld wordt voorgehouden dat heel de kwestie van de baan zou zijn,
indien het beschaafd Nederlands algemeen ingang zou hebben gevonden in Vlaanderen). Zelfs een man van formaat als oud-Eerste-Minister Duvieusart kan er niet omheen de wortel van de moeilijkheid te
zien in het opzet twee talen als gelijke te behandelen die dit volgens
hem in feite en fundamenteel niet zijn. Het inferieure groepsbeeld
strekt zich echter veel verder uit dan de taal; de voornaamste maar
niet de enige trekken zijn dan boersheid (gebaseerd op een stereotype
over het hoofdzakelijk agrarisch karakter van het Vlaamse land), onvormelijkheid in het algemeen, en tenslotte ongeemancipeerdheid (welk
beeld vooral in linkse kringen verspreid is).
Uit dit superioriteitsgevoel volgt een verwachting die de Vlaamse
groep wordt opgelegd. Men verwacht namelijk dat zij spontaan en
natuurlijk naar de superieure taal zal willen overgaan. De Vlaamse
beweging en de taalwetten zijn niets anders dan pogingen om deze
natuurlijke evolutie artificieel of te remmen; in feite ziet men niet in
dat het samenleven in Belgie slechts gebaseerd kan zijn op een evenwicht dat iedere acculturatie uitsluit. Het is bekend dat dit superioriteitscomplex in een aantal landen (o.m. in Zwitserland) aan het Frans
vastzit; Canada is de opmerkelijke uitzondering. Of men het wil of niet:
het Frans doet zich voor als een agressieve taal.
De Franssprekenden verspreiden het inferieure groepsbeeld over
Vlaanderen niet enkel in het binnenland, maar ook in het buitenland
(vroeger ook in Kongo). Zij hebben daarbij het voordeel een taal te
gebruiken met een relatief grotere diffusie dan het Nederlands, en
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tevens dat de contacten tussen landen over beperkte leidende groepen
lopen, die in Belgie te vinden zijn in de hoofdzakelijk Franstalige
Brusselse bovenlaag. Wie het buitenland wil voorlichten over Vlaanderen dient dan ook gewoonlijk eerst een ores te slaan in een muur
van onwetendheid (zelfs de elementaire gegevens over de samenstelling van het land zijn onbekend) en van vooroordeel. Wie daarin
slaagt, wordt in eigen kring spoedig als een „flamingant - gedoodverfcl.

Wisselwerldng en afstand
Het beeld van de Franstaligen over Vlaanderen heeft ongetwijfeld
het beeld van de Vlamingen over zichzelf beinvloed. Er is een wisselwerking tussen hetero-stereotype en autostereotype: men ziet zichzelf
enigszins zoals men gezien wordt, zoals men ook omgekeerd door
anderen enigszins gezien wordt zoals men zichzelf ziet. Deze wisselwerking kan worden belicht aan de hand van de karaktertrek „onvormelijkheid-, die door de Franstaligen aan de Vlamingen wordt toegeschreven.
In de constatering zit een objectieve grond; de verhouding van
grotere tot geringere vormelijkheid wordt overigens elders teruggevonsden in de betrekkingen tussen latijnse en germaanse groepen; mogelijk
hoort de geringe interesse voor vormbeheersing in de omgang tot de
blijvende componenten van het Vlaamse volkskarakter. Voor het overige valt het onderscheid te herleiden tot de verschillende sociale structuur van de twee bevolkingsgroepen. De vormbeheersing wordt vooral
in de „hogere - standen beoefend, die in de Vlaamse groep grotendeels
ontbreken. Het normaal doorsijpelen van deze vormbeheersing van
boven naar beneden wordt door het taalverschil belemmerd.
De Vlaamse groep is dus in zijn geheel vormlozer dan de Franstalige
— al is het gebrek aan vormen ook een algemeen Belgische karaktertrek, juist als gevolg van de dualiteit van het land. Van belang is echter
hoe de stereotypes op elkaar inwerken. De stereotype der Franstaligen
wordt door de Vlaming aanvaard; hij legt er zelfs de nadruk op: onze
omgangsvormen zijn inderdaad eenvoudiger, directer, hartelijker. Het
belang dat de Franstaligen aan goede omgangsvormen hechten, wordt
op zijn beurt geridiculiseerd, juist omdat het van „vreemden - komt:
„Franse manieren". Het is opmerkelijk dat Vlamingen die in beide
milieus leven hun omgangsstijl aan ieder milieu aanpassen: in het
Franstalig milieu zijn zij vormelijker, tenzij zij er de voorkeur aan geven
er hun Vlaamse afkeer van vormen te accentueren; in ieder geval
blijkt een waste gedragsvorm moeilijk te vinden.
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Ook de stereotypes van de Franssprekenden over de taal van de
Vlamingen werken op het beeld van de Vlamingen over zichzelf in.
Reeds in de naam alleen zit een element van onzekerheid. „Vlaams kan in verband worden gebracht met het historische gebied van het
graafschap Vlaanderen, de „beide Vlaanderen". „La Flandre" roept
het beeld op van deze twee provincies alleen, en de Franstaligen gebruiken dan ook als tegenhanger van „la Wallonie" meestal niet „la
Frandre" maar het vagere „le pays Flamand". Daarentegen gebruiken
zij wel „le flamand" als aanduiding van de taal die er gesproken wordt.
Dit is dan de taal van vijf miljoen inwoners, die echter onderscheiden
wordt van het Nederlands. Stellen de Vlamingen daar tegenover dat
hun taal het Nederlands is, dan roepen zij allereerst een dualiteit op:
Zweden spreken Zweeds, Denen Deens, en Vlamingen Nederlands.
Tevens bemoeilijken zij enigszins hun identificatie, doordat zij, althans
wat de taal betreft, in een bredere groep opgaan. Vanzelfsprekend doet
dezelfde moeilijkheid zich voor aan de andere zijde: naast de (niet
Waals- maar Franssprekende) Walen zijn er de „francofonen - , de
niet-Waalse franssprekenden, vooral in Brussel. Om in de Belgische
verhoudingen helder te zien dienen niet enkel de categorieen Vlaming,
Waal en Brusselaar, maar ook de categorieen niet-Vlaming, niet-Waal
en niet-Brusselaar aangewend te worden. De onzekerheid die hieruit
voortvloeit treft heel de Belgische samenleving, maar is voorlopig vooral handicap voor de groep die haar zelf-identificatie nog moet voltooien.
Tot de elementen van de stereotype behoort ook het geografische.
Frankrijk roept voor de Fransman en voor de anderen het beeld op van
de zeshoek op de kaart, Engeland het beeld van het eiland. Vlaanderen
en Wallonie roepen het beeld op van een taalgrens. Deze beeldvorming
werkt het in de hand om aan de taalgrens een overdreven belang te
hechten. Weliswaar is deze grens historisch gezien merkwaardig stable', en is een juiste administratieve afbakening van de landsgedeelten
een voorwaarde voor de oplossing van het vraagstuk. Toch is deze
afbakening, ook rond de „olievlek- Brussel, de oplossing zelf niet.
Deze is eerder gelegen in een nieuw evenwicht van macht en invloed,
en in andere psychologische verhoudingen tussen de twee groepen.
De sociaal-psychologische afstand tussen de twee groepen, en tussen
hun twee talen, is niet gelijk aan de geografische; hij is namelijk verschillend in de twee richtingen. Dit is ook elders het geval: uit onderzoekingen op het internationale vlak (o.m. betreffende de uitwisseling
van studenten) is gebleken dat de afstand van Duitsland naar Frankrijk groter is dan omgekeerd. Over het algemeen „distantieerr Frankrijk zich meer van andere landen (intake belangstelling voor het cul-
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turele leven e.a.) dan deze landen tegenover Frankrijk afstand nemen.
In hetzelfde land is de minderheid (in de sociologische, niet in de
numerieke betekenis) de groep tegenover welke de meerderheid meer
afstand neemt dan tegenover haar aan de dag wordt gelegd, en o.m.
Peter Hofstatter ziet in deze ongelijke afstandskwestie de grondslag
van het „psychologisch ghetto".
Ook een andere constatering van Hofstatter in dit verband is zonder
meer op Belgie toepasselijk: de keuze van het aanleren van een tweede
taal (en eventueel het verzet tegen de overheidsbeslissing op dit gebied) is een kwestie van psychologische afstand. Volgens Hofstdtter
zou het invoeren van de studie van het Russisch op de West-Duitse
scholen zeker op het psychologisch verzet van de leerlingen en hun
families stuiten, zodat slechts zeer beperkte resultaten zouden verwacht
worden. De grote afstand die de Franstaligen in Belgie tegenover de
Nederlandse groep nemen, verklaart de geringe resultaten die met het
onderricht van het Nederlands op de Brusselse en Waalse scholen
behaald worden. Andere verklaringen zijn overigens niet steekhoudend: de technische moeilijkheid b.v. om de andere taal te leren is in
beide richtingen even groot, en een bijzondere begaafdheid van bepaalde taalgroepen om vreemde talen te leren heeft men nergens kunnen
aantonen. De voor vreemde talen zogenaamd begaafde groepen zijn die
groepen, die de wens en de noodzakelijkheid ondervinden om andere
talen te kennen. Betere methodes van het onderricht van de tweede
taal, andere schoolprogramma's enz., waaraan thans heel wat vindingrijkheid besteed wordt, raken de kern van de zaak niet. Deze kern is
nogmaals de attitude van de Franssprekende Belgen tegenover de
Vlaamse groep.
Hoe heeft de Vlaamse groep op deze psychologische situatie gereageerd?
De eerste mogelijke reactie van de minderheid, zeggen van Doorn
en Lammers, is: het acceptabel worden in de ogen van de meerderheid,
in casu verfransen. Men is achteraf verbaasd dat deze reactie niet
breder is geweest. Naast de invloed van de emancipatiebeweging (nl.
de Vlaamse Beweging), waarover verder, moeten hier als factoren
vermeld worden enerzijds de inertie van de dan Loch compacte Vlaamse
bevolking, die in de 19e eeuw door de leidende Belgische groep slechts
weinig beroerd werd, en anderzijds de relatieve zwakheid van de
Franstalige groep: Walen en Brusselaars hebben zich veel aangematigd toen zij dachten dat zij in Belgie konden wat Frankrijk in FransVlaanderen en in de Elzas bereikte (en dan nog). De verfransing
slaagde wel grotendeels bij de Vlamingen in Wallonie en in de hoofd-
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stedelijke agglomeratie. Een lichte tendens tot verfransing blijft in
sommige kleinburgerlijke milieus in het Vlaamse land bestaan, maar
sorteert praktisch geen effect.
Een eventuele overgang naar het gebruik van het Frans brengt
overigens niet meer de herziening van de opvattingen mede. Zo deze
verfransende Vlamingen hun gedrag niet aanpassen aan hun opvattingen, dan passen zij anderzijds hun opvattingen niet langer aan hun
gedrag aan. Het aantal Franssprekende flaminganten is groter dan
ooit, wat geenszins het demoraliserend effect van dit verschijnsel op de
Vlaamse massa wegneemt
Pattriotisme en alibi-Vlamingen
Bijzonder verderfelijk is het verfransingscomplex echter lange tijd
geweest door zijn samentreffen met het Belgisch nationaal gevoel. Vele
jaren lang kon de Vlaming die uit sociaal snobisme of om andere
motieven verfranste, een licht gevoel van ontrouw aan zichzelf opzij
zetten, niet enkel met de gedachte aan de toekomst van zijn kinderen,
maar ook met de zekerheid dat hij, door verfransing, bijdroeg tot de
eenheid van het land, en dus een „betere Belg" werd. Het Belgicisme
was dus een rationalisering, en het Belgisch nationaal gevoel stond,
en staat nog, grotendeels achter de verfransing. De pijnlijke correctheid die b.v. het koningshuis in taalkwesties observeert, neemt de vraag
van een kind niet weg, dat bij een militair defile voor de Koning op de
nationale feestdag de bevelen in het Nederlands hoort geven (inderdaad zijn tweederde van de recruten Vlamingen): „pourquoi est-ce que
les of ficiers parlent le flamand, alors que le roi est francais?".
Nu weten ook vele Vlamingen dat zij betere patriotten zijn indien zij
Vlaams blijven dan indien zij verfransen. Alleen brengt het heersende
klimaat hen ertoe zich dan op overdreven wijze als „goede Belgen te affirmeren: „Vlaming, maar Belg voor alles". De leuze was vooral
aan de orde na elk van de twee bezettingen (met de collaboratie, uit
Vlaamse motieven, van een niet onaanzienlijke Vlaamse groep). Men
wilde voorgoed een einde maken aan de dichotomie tussen Vlaams en
Belgisch nationaal gevoel, zich affirmeren als goede Vlaming en tevens
als onberispelijke Belg. Het streven was spoedig over zijn hoogtepunt
heen. Van de andere zijde (Waals annexionisme bij Frankrijk, koningskwestie) kwamen trouwens voorbeelden die het wel moesten relativeren. De gangbare houding van de Vlamingen werd opnieuw een
koel realisme tegenover de Belgische eenheid, niets meer. De nog
sporadisch voorkomende exploitatie van het „incivieken-thema- in de
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Vlaams-Waalse verhoudingen (onlangs nog in de kwestie van de
Voerstreek) kan tot deze nuchterheid slechts bijdragen.
Naast verfransing en hyperpatriottisme was een andere poging om
bij de dominant acceptabel te worden de hypergematigdheid. Men bleef
Vlaming, maar zou de anderen verbazen (en winnen . . ..) door een
brede en verdraagzame houding. Een soort inschikkelijkheid en toegevendheid schijnen overigens tot de blijvende componenten van het
Vlaamse volkskarakter te behoren. Zij werden nu bij zonder geaf firmeerd. Eerst en vooral in het taalgebruik zelf, en het is bekend genoeg
dat de machine van het samenleven in Belgie van vandaag op morgen
zou stilvallen indien niet iedere dag duizenden Vlamingen op honderden plaatsen in hun betrekkingen met de Franstaligen bereid waren
Frans te spreken. Het soort Vlamingen dat hiertoe geneigd is, en trouwens met het oog hierop wordt uitgekozen, zouden wij de „alibi-Viamingen- willen noemen. Men kan namelijk nog moeilijk een nationaal
organisme samenstellen zonder hierin, zoniet de helft, dan Loch enkele
Vlamingen op te nemen, om het nationaal uitzicht van de instelling te
onderstrepen. Dit organisme zal dan anderzijds slechts stroef of in het
geheel niet functioneren tenzij deze Vlamingen Frans spreken, en ook
op andere punten blijk geven van toegeeflijkheid ten overstaan van het
feitelijk overwicht van de Franstalige groep. Doen zij dit, dan komen
zij in tegenspraak met de flamingant en brengen zij het zelfvertrouwen
van de Vlamingen als groep in het gedrang. Zij kunnen ook in tegenspraak met zichzelf komen. Een van de opmerkingen die de Franstaligen het meest maken is dat de Vlamingen zo meevallen in de
individuele contacten, maar dat ze als groep zo onhandelbaar zijn; de
verklaring is dan dat zij de druk van het Vlaams milieu ondergaan.
Het onderscheid tussen het optreden als enkeling en de houding als lid
van de groep is sociologisch overigens bekend genoeg. Wordt de
afstand echter te groot dan kan door de anderen worden vooropgesteld
dat de opvattingen van de groep niet ernstig gemeend zijn, dat —
nogmaals — heel dit Vlaamse streven een artificiele beweging is die de
goede feitelijke verstandhouding tussen Vlamingen, Walen en Brusselaars vertroebelt. De traagheid in de reactie van de Vlamingen, vergeleken met de Walen, schijnt dit te bevestigen. De Vlamingen komen
vaak eerst achteraf in reactie (en dan op stugge wijze) tegen beslissingen waarbij zij zich aanvankelijk schenen te hebben neergelegd.
Tenslotte ligt aan de Vlaamse inschikkelijkheid ook een reele verdraagzaamheid ten grondslag, en men zou goed doen deze te respecteren, omdat zij het beste, zoniet het enige uitzicht biedt op de oplossing
van de Vlaams-Waalse moeilijkheden. Ook bij de meest extreme
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flamingant ontbreekt immers ieder spoor van neiging om op zijn beurt
een achteruitstelling van de Brusselse of Waalse groep na te streven.
Flaminganten en Vlamingen
Ongetwijfeld is er, met de woorden van van Doorn en Lammers,
een rancune tegen de overheersende positie van de dominant, en de
emancipatiebeweging die hieruit ontstond is de Vlaamse Beweging.
De dominerende groep was een coalitie van Walen, Brusselaars en
verfranste Vlamingen, en het accent van de reactie heeft zich verplaatst
volgens de plaats waar de fricties het meest voorkwamen. Lange tijd
zijn dit de verfranste Vlamingen geweest, de Franskiljons; zij hebben
intussen hun agressiviteit gedeeltelijk verloren, tesamen met het slinken
van hun feitelijke invloed (behalve gedeeltelijk in het bedrijfsleven);
zij leggen zich bij het onvermijdelijke neer dat zij weliswaar nog afremmen maar niet meer kunnen tegenhouden.
Tussen de twee wereldoorlogen richtte de Vlaamse Beweging zich
meer en meer tegen Brussel. De rol van de staat breidde zich op dat
ogenblik uit ( en werd nog essentieler gezien dan zij was), en de strijd
werd op het institutionele vlak, maar in feite te Brussel gestreden, dat
door de toenemende centralisatie en mobiliteit meer in het centrum
kwam te staan en overigens ook het sluitwerk was in de anti-Vlaamse
coalitie. De macht van Brussel in het Belgisch krachtenspel werd hierbij
wel iets te hoop aangeslagen, en het opportunisme dat een hoofdstad
in feite kenmerkt werd onderschat.
De jongste jaren neemt in de Vlaamse Beweging het anti-Waals
accent toe, dat in vorige perioden opmerkelijk zwak was. Tegenover
Wallonie legden de Vlamingen een zekere contradictie aan de dag:
was het, theoretisch beschouwd, niet een ander landsgedeelte zoals
het Vlaamse, waarmede overeenstemming mogelijk was inzake terrritoriale taalhomogeniteit (de „marchê de dupes" van de taalwetgeving ),
de concentratie van Brussel, wellicht federalisme? Bij de Vlaamse vooruitgang van de jongste jaren zijn de Walen zelf echter hun belangen
als strijdig met de Vlaamse gaan beschouwen en blijkt het duidelijker
dat, alle theoretische overwegingen ten spijt, het behoud van een bevoorrechte positie in alliantie met de Franstalige Brusselaars wordt
nagestreefd.
Het is overigens opmerkelijk dat de tegenstelling met Wallonie zich
gaandeweg scherper is gaan aftekenen in die Vlaamse milieus die
traditioneel weinig tot de invloedssfeer van de Vlaamse Beweging
behoorden: het ambtenarenmilieu van Brussel, de syndicale organisa-
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ties, het economisch en professioneel vlak in het algemeen, zelfs de
sport en het amusementsleven.
Ongetwijfeld is de invloed van de Vlaamse Beweging de laatste
jaren verruimd geworden: grote organisaties en dagbladen hebben hun
thema's vasthoudend verspreid, en tegelijkertijd werd zij nuchterder en
realistischer. Zij bleef echter beladen met affecten en slogans die de
penetratie in vele milieus verhinderden. De lang aanslepende geschiedenis, zonder een enkel doorslaggevend succes (al was de trage groei
onmiskenbaar), belastte haar met een zware psychologische hypotheek. De leiders van een emancipatiebeweging, aldus de boven geciteerde tekst van van Doorn en Lammers, richten zich allereerst op de
versterking van het zelfgevoel en het zelfbewustzijn van hun volgelingen. Deze poging kan overdreven zijn, en tot een overcompensatie
leiden, vooral wanneer de successen uitblijven, of zelfs door lange
inzinkingen worden onderbroken. Verbale krachtpatserij is nog niet het
ergste. Gevaarlijk is het terugtrekken op zichzelf, in het ghetto, waarbij
de actie zich in het luchtledige begint of te spelen, en het maken van
reele vooruitgang in het contact met de onverschilligen of de tegenstanders wordt verwaarloosd. Het verschijnsel werd herhaaldelijk vastgesteld voor politieke partijen, waaraan door herhaalde nederlagen
geruime tijd de kans op realisaties werd ontzegd: in de Britse Labour
partij b.v. kwam na de jongste verkiezingsnederlaag de strijd tussen
realisten en utopisten tot uiting, met de verdeeldheid en de innerlijke
onzekerheid die dit medebracht. Na enkele tegenslagen geeft de Waalse groep overigens reeds hetzelfde schouwspel te zien. „La dolkance a
une fonction politique - , zegt Georges Vedel. Overdreven revendicaties
hebben echter een tegengesteld effect, vooral wanneer zij uitgaan van
een numerieke meerderheidsgroep, die tenslotte haar achteruitstelling
ook aan zichzelf te wijten heeft.
Er zit in heel deze situatie van de Vlamingen in Belgie jets verbitterends en tevens ontmoedigends. Wanneer een buitenlandse waarnemer
zich met de Vlaamse groep identificeert, zoals Dr. Paardekooper, komt
hij er gemakkelijk toe ook sommige verbale overdrijvingen over te
nemen (een buitenlands waarnemer kan zich ook identificeren met
degenen die bij de leidende Franstalige groep „acceptabel - trachten te
worden, zoals Prof. Duynstee te zien heeft gegeven). De vooroordelen
en de aanmatiging komen inderdaad na zoveel jaren samenleven in een
beschaafd land, onwaarschijnlijk voor, en het spel, eenmaal doorzien,
wordt onaanvaardbaar. Het ongeduld is begrijpelijk, en wordt niet
verzacht door de overigens juiste overweging dat het voltrekken van
de emancipatie van een groep op sommige, traditionele gebieden gene-
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raties vergt (en dat de snelheid van het konvooi bepaald wordt door
het traagst varend schip). Het zelfvertrouwen blijft broos en wordt,
ook door kleine tactische nederlagen, telkens opnieuw geschokt. Het
fameuze minderwaardigheidscomplex blijft dan een kans krijgen (waarbij de verhouding van de Vlamingen tot de Nederlanders beinvloed
wordt door hun positie en hun verwachtingen in Belgie). De bekommernis met de positie van de Vlamingen in Belgie kan tot een obsessie
worden. Dit alles stelt de zelfbeheersing, en de eendracht die eruit moet
voortvloeien, op een zware proef.
Men begrijpt dat vele Vlamingen zich niet thuis voelen in een
Vlaamse Beweging, die zozeer met de cliché's en de complexen van het
verleden is belast. Anderzijds ontmoeten deze Vlamingen dagelijks niet
enkel de nog steeds aanwezige feitelijke achteruitstelling van hun groep,
maar ook het inferieure groepsbeeld of duidelijker, de minachting die
tegenover hen aan de dag wordt gelegd. Zij staan enerzijds in de
contramine tegenover de traditionele Vlaamse Beweging, maar reageren anderzijds direct en onideologisch op een dagelijkse ervaring. De
spreekbeurten op de IJzerbedevaarten slepen hen niet mee, maar de
lectuur van de Brusselse dagbladen nemen zij niet langer. Zij staan op
gelijkheid en op wederkerigheid in de Vlaams-Waalse verhoudingen
en sluiten aldus grotendeels onbewust aan bij de eerste thema's van de
Vlaamse Beweging. Ook deze primaire reactie is hoofdzakelijk van
sociaal-psychologische aard. Het is echter een belangrijk gegeven, dat
voor open moet gehouden worden door iedereen die zich afvraagt hoe
de Vlaams-Waalse verhoudingen verder zullen evolueren.

Het relativisme van de
Christelijke historicus
TH. VAN EIJK S.J.

E geschiedschrijving ontworstelde zich de laatste decennia aan de
schijnwaarheid der absolute objectiviteit, welke vele historici zich,
onder invloed van het 19e eeuwse positivisme, tot ideaal hadden gesteld.
Naar de letter genomen kon deze vorm van objectiviteit slechts leiden
tot het constateren van feiten in min of meer dode vorm, of op zijn best
tot het vinden van kleine deelwaarheden, die ons nauwelijks enig inzicht
verschaf fen in het werkelijk verloop der historie. Wil geschiedschrijving
de mens zijn rechten geven, dan moet ze noodzakelijkerwijze de positivistische objectiviteitsnormen laten vallen, en uitgaan van de reele
plaats die de mens, in dit geval: de geschiedschrijver, met al zijn beperktheid en eenzijdigheid, in de aardse samenleving inneemt. Geschiedschrijving is altijd een interpretatie der feiten vanuit de eigen levensinstelling van de schrijver en zijn milieu. En moet dat ook zijn. Van het
grootste belang voor een waarachtige historiografie is dan ongetwijfeld,
dat de levensinstelling van de historicus zo ruim en algemeen-menselijk
mogelijk is en dat de lezer zich al lezend een voorstelling kan waken
van het complex van grondwaarheden en beginselen van waaruit de
geschiedschrijver de historische realiteit benadert.
De meeste Nederlandse historici volgen deze aan hun wetenschap
eigen vorm van objectiviteit. Alleen de katholieken lijken in deze beweging nog wat achter te blijven in een vertraagde emancipatie: wij kunnen ook objectief wetenschappelijk geschiedschrijven, zonder dat ons
geloof daar enige invloed op uitoefent! Toch mogen juist zij Bogen op
de oudste papieren wat betreft geschiedinterpretatie, een traditie die
haar aanvang nam in het inzicht dat de Israelieten zich hadden verworyen in de lotgevallen van hun volksgemeenschap, het uitverkoren yolk,
en die sindsdien in een continu zich ontwikkelende lijn doorloopt.
Van de andere kant moet erkend worden, dat het de katholieke historicus tegenwoordig niet gemakkelijk wordt gemaakt zijn weg te vinden. Terecht kan hij zich met de meeste theologische en filosofische
visies op de zin der geschiedenis moeilijk verenigen, daar ze te zeer
verklaringen van buitenaf zijn. Essentieel voor de historicus is immers
dat hij zijn zingeving moet vinden binnen het historisch gebeuren.

D
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Een tweede hinderpaal vormt de gedaante waarin de christelijke
interpretatie ons veelal heeft bereikt: maar al te zeer was men vroeger
bereid alles, wat zich niet uit onmiddellijk voor de hand liggende oorzaken liet verklaren, te zien als een rechtstreeks ingrijpen van God. We
willen hier niet de gerechtvaardigdheid van deze verklaringen elk afzonderlijk aan een oordeel onderwerpen; als geheel maken ze echter op
onze wetenschappelijk zo verrijkte cultuur de indruk van de weg van de
minste weerstand. Naargelang de mens, dank zij zijn toenemende kennis en techniek, minder voor onverklaarbare verschijnselen kwam te
staan, begon hij ook steeds minder behoefte te voelen aan een verklaring der feiten vanuit bovennatuurlijke motieven. Wat nu nog niet
natuurlijkerwijze begrepen kon worden, zou later wel ontdekt worden;
we waren nog niet ver genoeg gevorderd. Het bovennatuurlijke verwierp men als buitennatuurlijk. Men wilde zich daarom uitsluitend
houden aan materiele factoren, aan het voor het verstand volledig meetbare gegeven. Een der sterkste uitingen hiervan zien we in de marxistische geschiedvisie: omdat de economische produktie meerdere maatschappelijke verschijnselen kan verklaren, wordt ze geacht de sleutel te
zijn voor de verklaring van alle verschijnselen, zo zelfs dat ze het geestelijk creatieve element in de geschiedenis als onecht en secundair,
slechts reagerend op het materiele meent te kunnen ontmaskeren. Zij
begaat hierdoor dezelfde Pout als een theologie van de geschiedenis, die
alle gebeurtenissen in de historie volledig meent te kunnen verklaren
vanuit geestelijke motieven, zonder enige kennis en aanvaarding van
maatschappelijke en economische factoren. Beide geven aanleiding tot
een even funeste begripsvernauwing, of het nu een idealistische is of
een materialistische. Culturele en historische veranderingen ontstaan
uit een opeenhoping van menselijke beslissingen en materiele omstandigheden; inzicht en blindheid, geloof en weigering spelen hun rol in
het historisch wordingsproces. Daarom verloopt de geschiedenis telkens
anders dan de acteurs zelf denken met hun actie te zullen bereiken;
altijd weer blijkt de disproportie tussen historische oorzaak en gevolg.
Elementaire, de historie bepalende factoren mag men in zijn geschiedbeschouwing niet zonder meer uitschakelen; het kan ook niet ongestraft.
Godsdienst, cultuur en economie kan men niet tot elkaar herleiden;
men moet ze alle in een verantwoorde geschiedschrijving aanvaarden
als zelfstandige gegevens. Maar tevens moet men oog hebben voor de
wijze waarop ze elkaar wederzijds beinvloeden en gezamenlijk het historisch gebeuren bepalen. Zo is het christelijk ideaal van de eenheid
van alle mensen in de êne Kerk de bindende factor geweest in de Europese samenleving, die toch gevormd werd uit de wel zeer ongelijke
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bouwstenen van barbaarse en hoogbeschaafde volken. Maar anderzijds
zien we hoe het culturele intreedt in het religieuze: het schisma tussen
de Byzantijnse en de Armeense kerk in de 6e eeuw b.v. is een sterk
gevoelsmatig conflict tussen twee rationale culturen, waarbij de dogmatische twist niet zozeer een strijd is om de waarheid, maar fungeert
als mogelijkheid zich ook op het godsdienstige vlak verantwoord van
de zo anders geaarde volksgroep of te scheiden.
De historicus moet het historische felt, dat zovelen de openbaringsgegevens als uitdrukkelijk motief voor hun handelen aanvoeren, als
werkelijk wetenschappelijk factum aanvaarden en hanteren, als medebepalende factor in het historisch gebeuren. Dit is echter nog slechts
een benadering van het religieuze in de geschiedenis van buitenaf, en
hoe belangrijk het ook is, het behoort nog niet tot de specifieke bagage
van de katholieke historicus; zij is eigen aan elke waarachtige geschiedschrijving. We willen daarom trachten enige gedachten aan te geven,
die de achtergrond vormen voor het wetenschappelijk werk van de
katholieke geschiedschrijver; een achtergrond, die men zich al werkend
met historisch materiaal langzaamaan bewust wordt.
Het gaat niet om een verdediging van het recht op een metahistorische kijk op de feiten en op de diepste oorzaak en betekenis van de
veranderingen in het historisch proces. Een eigen kijk op het menselijk
gebeuren is immers geen hinderpaal voor de historicus, iets waarmee hij
ook nog rekening moet houden, maar veeleer een steun en een stimulans. De essentie van de geschiedenis is niet te vinden in geisoleerde
feiten, een feit wordt pas historisch, wanneer het in verband wordt
gebracht met een sociale traditie, met het denken van de mens, in een
samenhang van feiten. Niet het meesterschap over de technische middelen van historische kritiek en bronnenonderzoek alleen, doch het
enigermate treden buiten de beperking ervan in een persoonlijke en
verantwoorde visie op het geheel van het historisch gebeuren maakt het
werk van de geschiedschrijver pas levensecht en menselijk. Zo behoort
ook de christelijke zingeving tot de metahistorie, tot de diepere achtergrond van waaruit de historicus min of meer bewust schrij ft, en die hij
slechts ten koste van de echtheid van zijn werk kan verloochenen.
De zingeving der geschiedenis ligt niet geheel op hetzelfde vlak als
het constateren en registreren van historische feitelijkheden, maar
evenmin mag ze er helemaal buiten gezocht worden, als het ware van
buitenaf op de geschiedenis geplakt. Dat is de reden waarom wij een
zingeving veroordelen, die zich gemakzuchtig beroept op een telkens
rechtstreeks ingrijpen van God, die als een deus ex machina in een
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handomdraai de onoplosbare raadsels der geschiedenis tot een goed
einde voert. Daarom ook is ontoereikend een wetenschappelijk denken,
dat zich uitsluitend vastlegt op het direct constateerbare, en daardoor
eveneens dreigt een mooi sluitend systeem op te bouwen dat de werke
lijkheid aanpast aan de theorie. Tussen deze twee uitersten zal de christelijke geschiedschrijver zich in zijn werk een tussenweg moeten zoeken.
De christelijke zin der geschiedenis licht niet onmiddellijk op uit de
historische werkelijkheid, maar ligt als het ware onder de oppervlakte
ervan. Dit wil echter niet zeggen, dat hij niet bestaat of in feite niet
gevonden kan worden. De mens moet zich in dit geval gedragen als de
zeeman, die vertrouwt op kaart en kompas. Maar dat de kaart kon
worden vervaardigd en telkens kon worden verbeterd, dat gevaarlijke
klippen en zeestromingen erop konden worden aangegeven, maakt ons
duidelijk, dat wat onder de oppervlakte ligt voor het gewapende oog
zichtbaar kan worden. Om dit voor de christelijke geschiedinterpretatie
duidelijk te maken, kunnen we het best gaan naar de bron ervan.
Bijbelse typologie
Het beginpunt van de christelijke visie op het aardse gebeuren vinden
we in de bijbel, het boek waarin de Joden hun eigen geschiedenis hebben neergeschreven en haar hebben leren interpreteren d.w.z. in perspectief zien. Het joodse yolk was geen yolk van speculatieve denkers;
hun inzicht in het leven groeide binnen dat leven zelf, vanuit datgene
wat zich in hun leven afspeelde. Daarom heeft het ook zoveel tijd gekost
eer zij de oplossing vonden voor de problemen die het praktische leven
hun stelde, en zich een inzicht verwierven in het waarom der gebeurtenissen. In de lotgevallen die hen overkwamen leerden zij de diepere zin
lezen, en zij kregen oog voor de werkelijke oorzaken, die in de historische feiten aan het werk waren.
Het begon zeer primitief en ongenuanceerd in de tijd van de Rechters: wanneer het yolk slecht leefde, zo constateerden zij, werd het door
rampen getrof fen, en het ging hun voorspoedig als ieder zonder uitzondering het goede deed. Dit alles beperkte zich nog tot de a fgesloten
groep, de stam. Vanuit de feiten groeit het inzicht, dat de mens zelf
zijn geschiedenis maakt en invloed uitoefent op het gebeuren, doordat
hij kan beschikken over zijn doen en laten: als hij maar zorgt volgens
de wetten te leven, zal het leven hem niets dan goeds bieden. Deze
houding werd nog versterkt door de bloeitijd onder David en Salomon.
Dit verstaan dringt echter pas door tot de kern van de zaak, als het
leert aanvaarden dat de mens niet allêên zijn geschiedenis maakt, doch
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samen met God in een vraag en antwoord; niet in een streven naar
materieel geluk alleen, maar in een beginnend buiten zichzelf treden.
Zo ontwikkelde zich aan de feiten een geloofsinzicht, dat zelf op zijn
beurt weer de richting die de geschiedenis nam, beInvloedde; het plaatste de mens in een bepaalde houding ten opzichte van God, welke zich
uitdrukte in wat de mens doet. Israel leerde verband zien tussen het
levensgedrag van de mensen en de op het eerste gezicht zinloze gebeurtenissen als catastrofen, oorlogen, verdrukking. Israels nationale lotgevallen, en vooral de ondergang en de ballingschap, worden voor de
gelovige jood de uitdrukking van de verhouding tussen God en mens:
hoe God in de geschiedenis werkelijk zijn invloed doet Belden, en hoe
de mens de bedoelingen van God kan tegenwerken en belemmeren,
maar ze ook kan steunen in een aanvaarden. Dit inzicht groeide mee
met de geschiedenis van Israel en groeide daardoor buiten de grenzen
van het eigen yolk uit tot een visie, die voor heel de wereld geldt en
voor iedere mens afzonderlijk. Zo kwam uit het eerste primitieve inzicht
der joodse stammen aan de hand van de feiten een totaal nieuwe kijk
te voorschijn op de diepere achtergrond van het wereldgebeuren: hoe
niet de rijke en machtige, maar de arme, eenvoudige dienaar van God
behoort tot de uitverkorenen; hoe Gods bedoelingen niet vervuld worden door materiele welvaart alleen, maar door lijden in gehoorzaamheid; hoe heel de geschiedenis op weg is naar een tijd van heil, die
reeds hier op aarde begint.
Deze joodse visie is geen uitgedacht ideaal; zij is gegroeid in de harde
historische realiteit. Het betekent niet dat de mens nu volledig op de
hoogte is van wat het verloop der geschiedenis bepaalt, en dat het gebeuren op aarde geen geheimen meer heeft voor de mens. Het betekent
dat de geschiedenis niet meer een onoplosbaar raadsel is, maar een
mysterie, een geheim dat het verstand niet volledig kan vatten, maar
waardoor het toch gegrepen wordt en bevredigd. Het is zelfs in zeer
concrete vorm zichtbaar geworden in de persoon van Christus, wiens
leven, dood en verrijzenis dit mysterie der geschiedenis volmaakt bevat;
hij heeft het geleefd als vervulling van een duizenden jaren levende en
groeiende historische traditie. In hem speelt zich of de geschiedenis van
de mens tout court. De geschiedenis is zo de uitdrukking van de keuze
die de mens ten opzichte van God heeft gedaan: hij is er zelf medeoorzaak van alle ellende en duisterheid, maar door dit te aanvaarden
bezit hij de mogelijkheid de door God geboden uitweg te zien. Deze
paradox, het zien en aanvaarden van de mislukking van het menselijk
pogen als startpunt voor nieuw leven, vormt de kern van de christelijke
visie op de geschiedenis.
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De dialectiek van Kerk en wereld
Toch loopt men het gevaar van deze historisch gegroeide visie weer
een systeem te maken, waarin men zijn kijk op het gecompliceerde
gebeuren versimpelt tot een categorisch oordeel in termen van zonde en
straf, dat men kan vellen telkens wanneer de mens zichtbaar te kort
schiet, slachtof fer is van de omstandigheden. Deden dit ook de vrienden van Job niet, symbolen van de mensheid verward in de netten der
niet direct begrijpelijke gebeurtenissen? Het inzicht echter in de geschiedenis, ons met Christus gegeven, moet zich blijven ontplooien in
een groeiend eigentijds begrijpen, in een verdere uitdieping aan de
hand van de na-christelijke geschiedenis. Elke tijd wordt opnieuw geconfronteerd met die christelijke paradox, met de vraag naar de zin
van het eigentijdse gebeuren.
In de eerste eeuwen van het christendom zien we dat het nieuwe
godsvolk zich scherp onderscheiden weet van de aardse wereld, die
haar tijd heeft gehad: de definitieve komst van het Rijk Gods stond
voor de deur, en men moest zich haasten zoveel mensen als mogelijk
was tot het godsvolk te doen behoren. De tussentijd tussen Christus'
eerste en tweede komst blijkt echter langer te duren dan men eerst
verwachtte. Het werd moeilijker vol te houden dat de aardse gemeenschap, zoals ze bestond in het wereldrijk van Rome, tot het verleden
behoorde. De tendens zich nauwer met die wereld en met haar verworvenheden te verbinden wint veld: Kerk en wereld moeten een worden.
Het aardse rijk, geheel bekeerd tot Christus, wordt de Stad Gods hier
op aarde, het messiaanse rijk. De zin der geschiedenis bestaat in het
bereiken van dit ideaal: wanneer het hemels Jerusalem op aarde bereikt
is, valt aan deze zijde van de eeuwigheid niets meer te doen.
Dit alles speelt zich hoofdzakelijk of in de Kerk van het Oosten.
Wanneer echter die eenheid en samensmelting van godsvolk en aardse
heerschappij tot stand komt, blijkt ze niet het verwachte Sion; integendeel, het rijk toont zich als vriend gevaarlijker dan als vijand. Als profeten van de naderende catastrofe treden nu de kluizenaars naar
voren, die door hun terugtreden in de woestijn het niet-van-deze-wereld-zijn van het godsvolk prediken. Met name de Kerk van het Westen
staat dit dualisme voor: de staat houdt altijd iets van Babylon, daar kan
zelfs haar bekering tot het christendom niets aan veranderen. Het leidde
zelfs tot de ketterij der Donatisten, die beweerden dat de Kerk van
Rome het christendom had verraden door zich te verstaan met het imperium, en dat zij, de Donatisten, alleen de ware Kerk vormden, hetgeen ze door hun vervolgd worden in deze wereld bewezen.
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Wanneer dan werkelijk de catastrofe van de ondergang van het
West-Romeinse rijk aanbreekt, en velen menen dat daarmee het einde
van de wereld is aangebroken, treedt in Augustinus' visie, De Civitate
Dei, de hernieuwde ervaring van de paradox van het christendom naar
voren. Het Rijk Gods laat zich niet in zijn totaalheid realiseren op
aarde, en door de catastrofe breekt het godsvolk uit de schijn van volkomenheid, die een belemmering vormde voor haar eigenlijke taak. In
de ondergang van het imperium leest Augustinus de ware aard van de
geschiedenis: een veld van conflicten met als dynamische princiepen de
Civitas Dei en de civitas terrena. Een mensengemeenschap wordt gekarakteriseerd door wat ze nastreeft. Wanneer de christenheid een
volledige vervulling van haar idealen hier op aarde denkt te bereiken
in een verbond met een in wezen nog heidense staat, is er iets mis: ze
neemt dan het ideaal over, dat de aardse gemeenschap moet kenmerken: aardse voorspoed. In de ontbinding van die staat komt het godsyolk vrij om zijn ware invloed te doen gelden: de eenheid van de mensen van goede wil te vormen, de Stad Gods op te bouwen binnen het
maatschappelijke en politieke leven. Want uiteindelijk zal alle aardse
macht in Christus aan God onderworpen zijn.
Dit levensritme van een zich aftekenen tegen de wereld naar een
veroveren van diezelfde wereld voor Christus tot een zich ermee vereenzelvigen toe, waarna de catastrofe alles op losse schroeven zet,
brengt telkens weer de christenheid tot nadenken. Het wordt een denkritme: het christendom moet groeien op aarde, maar mag niet aan het
aardse vastgroeien. Wat Augustinus las in de rampspoed van zijn tijd:
hoe de te nauwe verbinding van christendom en heidense staat voor het
christendom levensgevaarlijk was, en de mislukking ervan, hoe catastrofaal ook, slechts een herbeginnen betekende voor de Stad Gods in
vrijheid, dat speelt zich in voortdurend wisselende decors, in het groot
en in het klein, telkens opnieuw af.
Laten we proberen dit proses enigermate te volgen in de grote lijnen
der Westeuropese geschiedenis; we zijn er hierbij van overtuigd dat het
niet meer kan zijn dan een basisstructuur, die bij nadere bestudering
een veel ingewikkelder variatie te zien zal geven.
Temidden van de barbaarse Germaanse volken verschijnen missionarissen, die, als we de levens der heiligen uit die tijd mogen geloven, op
nogal hardhandige manier door hun prestaties op het wonderdadige
vlak eerbied voor Gods almacht afdwongen. Zij drukten in hun leven
duidelijk uit hoe het christendom zich wil aftekenen tegen de wereld als
jets dat daarvan volkomen onderscheiden is. Wanneer echter de chaos,
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door het uiteenvallen van het Romeinse rijk ontstaan, weer enigszins tot
ordening komt, stelt zich opnieuw het probleem der samenwerking van
christendom en aardse macht, maar nu op een ander niveau. In de oudheid betrof het een samenwerken met een reeds voldragen heidense
cultuur, nu echter ging het om een christelijke cultuur die bijna van de
grond of was opgebouwd. Daarom zoekt men naar een verhouding
binnen de zich vormende christelijke gemeenschap tussen het geestelijke
en het wereldlijke aspect, welke verhouding echter telkenmale na schijnbear succes leidde tot een verwarren van de beide componenten.
Het is moeilijk in het ontwikkelingsproces van de tijd, die we bij
gebrek aan een meer realistische periodisering in de geschiedenis nog
steeds plegen aan te duiden met de naam middeleeuwen, enige lijn te
brengen. We kunnen spreken van twee bewegingen en een tussenspel.
In de eerste periode met als hoogtepunt de regering van Karel de Grote
zoekt men naar een nieuwe verwerkelijking van het koninkrijk van
David. Zoals David de leider was van het yolk in al zijn facetten, zo
wilden de Karolingers de enige machthebbers zijn van de in hun rijk
gecentraliseerde christelijke gemeenschap. Toen het karolingische rijk
in verdeeldheid ten onder ging en daarmee ook de Kerk tot groat verval
kwam, ontstond in Frankrijk de beweging van Cluny, welke opnieuw
de klemtoon legde op het gevaar van een onderwerping van de geestelijke aan de wereldlijke macht. Wonderlijk genoeg heeft de Cluniacenser
beweging Naar ideaal moeten bewerken in een monsterverbond met de
keizers van het in de tweede helft der 10e eeuw opkomende Saksische
huis. Dit leidde tot het korte tussenspel van Otto III omstreeks 1000:
een tweehoofdig bestuur in gelijkwaardigheid van paus en keizer samen
aan het hoofd van de christelijke gemeenschap.
Wanneer deze droomwereld van de jonge keizer stukbreekt, begint
de beweging onder invloed van Cluny eerst recht Naar werk: de opbouw
van de Europese christenheid ander de leiding van de paus als de expo.
nent van de geestelijke macht, om zo het primaat van het geestelijke te
verzekeren. Na jaren van wisselende strijd om dit ideaal, bekend als de
investituurstrijd, lijkt onder Innocentius III (1198-1216) de theocratie
een feit geworden.
Het grondprobleem waarmee de christelijke gemeenschap in de middeleeuwen worstelt, blijkt de telkens noodzakelijke hervorming binnen
de christelijke gemeenschap. Het gaat niet als bij Augustinus om de
strijd tussen heidenwereld en Kerk, maar om de strijd tussen religieuze
en wereldse krachten binnen de christelijke maatschappij zelf; dat maakt
het probleem van de ineenstorting ervan zo klemmend. De idealen van
de Stad Gods blijken ook binnen de christengemeenschap niet volledig
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realiseerbaar. Maar ook bier roept de mislukking van het ideaal een
beweging in het leven die heel haar vertrouwen stelt op Gods Neil in
een weten dat ze niet op een gemakkelijke meerderheid mag rekenen,
maar tezelfdertijd overtuigd is dat ze de wereld moet doordesemen.
Ook het primaat van de geestelijke macht in de middeleeuwse theocratie loopt uit op een mislukking. Met het ontstaan van een nieuwe
maatschappelijke ordening vanuit de steden en de ontwikkeling van de
soevereiniteit der koningen in de opkomende nationale staten, breekt
een nieuw tijdperk aan in de geschiedenis. Het oude had afgedaan, de
bestaande eenheid van geestelijke en wereldlijke macht was waardeloos
geworden en had bovendien de Kerk in grote mate verwereldlijkt. De
crisis van de religieuze waarden door het opkomend humanisme met
zijn waardering voor de aardse realiteit werd nog gevolgd door een
tweede: de breuk binnen het godsdienstige zelf. De poging van de Kerk
ten zuiden van de Alpen om de komende cultuur te integreren, werd
door de gelovigen in het noorden als a fval van het geloof gezien.
Zo valt de Westerse christenheid in twee gedeelten uiteen. Het
katholieke Zuiden deed een hernieuwde poging een christelijke cultuureenheid te vormen in samenwerking met het nieuwe nationaal georienteerde gezag, in de barok. In het Noorden mistrouwde de reformatie de
menselijke natuur en al wat zij voortbrengt, en benadrukte Gods absoluut soevereine macht; de mens is slechts het lijdelijk instrument van de
wereldse krachten en van de genade, die onweerstaanbaar is.
Wat betreft het inzicht in de geschiedenis komt als min of meer gemeenschappelijke verworvenheid naar voren, dat niet alleen binnen de
christenheid, maar ook binnen de Kerk zelf de tegenstelling tussen Stad
Gods en civitas terrena tot uitdrukking komt. In het katholieke kamp
heeft men niets te bieden wat aan deze veranderde inzichten is aangepast: de vroegere leer blijft gehandhaafd. De Kerk is de zichtbare gemeenschap Gods die de geloofsschat bewaart en ontwikkelt onder de
leiding van de door Christus ingestelde hierarchische leiding, in een
continue beweging naar de eindvoltooiing toe. In de reformatie echter
kunnen we het gevaar zien van de eenzijdige beklemtoning van deze
nieuw ontdekte waarheid, dat binnen de Kerk zelf de tegenstelling der
twee steden zich aftekent. In haar exclusiviteit beschouwd, maakt zij de
Kerk los uit de geschiedenis: zij vormt geen continue lijn meer, maar
wordt tot een serie telkens herboren Kerken. Wanneer de Kerk tot
verval komt, is ze de ware Kerk niet meer. Men moet dus telkens opnieuw beginnen de oude christenheid der eerste eeuwen te herstellen,
met verwijdering van alle latere ontwikkeling als insluipselen komend
van de Satan.
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Het zijn deze gevolgtrekkingen uit een reele waarheid, die tijdelijk
een einde hebben gemaakt aan een groeiend inzicht in de geschiedenis,
daar ze de geschiedenis van de mensheid als geheel buiten haakjes
zetten. De tegenstelling tussen profane geschiedenis en kerkgeschiedenis is geboren.
Op een kleine opleving na in Frankrijk en Duitsland (we denken
hier aan Chateaubriand) kunnen we pas de laatste tientallen jaren
spreken van een nieuwe bezinning op de plaats van het christendom in
het leven van deze wereld, in de gang van het aards gebeuren; pas nu
breken de christenen uit hun vasthoudendheid en dogmatisme ( katholieken) en uit de verdraagzame teruggetrokkenheid buiten deze boze
wereld (pietisten) uit. Evengoed als de christen zijn geloof stelde als
los van het wereldse, zo zocht de losgeslagen cultuur haar enige basis
in wetenschap en een leven van de geest, in een veroveren van een
wereld van louter geluk bier op aarde: de vooruitgang.
Maar dan speelt zich hetzelfde proces, dat zich in de middeleeuwen
in een geestelijke eenheid voltrok, nu of in het aardse vlak. Alles schijnt
steeds beter te gaan, een tijdperk van buitengewone bloei lijkt voor de
mensheid aangebroken in een voortdurend groeiende economische en
materiele welvaart. Juist dan treden nieuwe profeten op, onheilsprofeten
die aantonen dat door de vrijheid die de leidende klasse zich meende
veroverd te hebben, de eenvoudige mensen met een veel sterker band
aan de dwang van enkele machthebbers werden gebonden; en deze
laatsten misbruikten bovendien de godsdienst, die zij uit hun eigen
leven hadden gebannen, om de verdrukten zoet te houden met een
geluk hiernamaals.
Het is in dit licht dat we Marx moeten verstaan: een nieuwe hellsverwachting in een wereld die aan de massa niets meer heeft te bieden.
De marxistische geschiedvisie is ondanks het feit, dat ze zich voordoet
als een economische filosofie, geen koude rationele leer, maar een levend
geloof: het is de 19e-eeuwse versie van de komende Dag des Heren.
Marx is blijven behoren bij het joodse yolk, en zijn werk bevat dan ook
de hoofdpunten van de joods-christelijke kijk op de geschiedenis. De
tegenstelling tussen het uitverkoren yolk en de heidenwereld, het oor,,
deel dat onvermijdelijk aan de heidenwereld zal worden voltrokken, en
het herstel van dat yolk in het rijk van de Messias zijn de hoofdmomenten van zijn revolutionair geloof, waarin het proletariaat de plaats
inneemt van de armen van Jahweh.
Pas nu het christendom heeft leren onderscheiden, de ware aard van
de anti-godsdienstigheid van de sociale beweging heeft leren zien en
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oog heeft gekregen voor het feit dat ook binnen datgene wat men het
profane pleegt te noemen, het religieuze element aanwezig is, is een
nieuw inzicht in de zin der geschiedenis mogelijk geworden. Het profane vraagt niet slechts om een diepere zin, het brengt ook de bouwstenen aan voor een oplossing die evenwichtiger en meer omvattend in
een zinvolle visie het aardse bestaan in tijd en ruimte kan raken: het
ritme van opgang, catastrofe en nieuw uitzicht blijkt zich namelijk ook
op het ogenschijnlijk wereldse vlak of te spelen.
Christelijke relativiteitstheorie
De christelijke zingeving van het historisch gebeuren gaat uit van
een groeiproces, dat in de eerste plaats gelegen is in een herscheppen
van de wereld van binnenuit, in een telkens vullen van de geestelijke
leegte, die de materiele welstand in het leven van de mens veroorzaakte,
en dat zo de samenleving telkens opnieuw vernieuwde. Deze groei voltrekt zich niet in een langzaam en gestadig opgaan naar de schepping
van een nieuwe mensheid in de tijd, maar in een paradoxaal ritme, in
een dialectiek van dood en verrijzenis, waarbij succes op het uiterlijke
vlak geestelijk verlies betekent, en aperte ondergang de aanvang van
geheel nieuw en verrassend leven, dat uit de kern van de catastrofe
oprijst. Hoe meer het christendom zich vereenzelvigde met aardse macht
en politieke zeggingsmacht in grote uiterlijke bloei, des te groter was
het gevaar dat het zijn eigenlijke opdracht uit het oog verloor, en juist
in tijden dat de christelijke verwachting totaal uit het leven dreigde te
worden verbannen, trad zij met onvermoede kracht in het leven van de
mensen binnen. Het is het ritme van Jesus' leven, dat ook nu nog de
geschiedenis beheerst, het ritme van verborgenheid, groei en openbaring, gevolgd door de catastrofe van het kruis in een ontwaarding van
alle verworvenheden, van waaruit de nieuwe geboorte voortkomt.
Daarom kenmerkt de christelijke visie op de geschiedenis zich door
haar relativiteitsleer, door een sterk gevoel voor de betrekkelijkheid van
de historische gebeurtenissen; daar ze niet uitziet naar een bereiken van
aardse welvaart als enig einddoel van dit leven, maar naar de vorming
van een nieuwe verloste mensengemeenschap, gaat ze nooit onder in.
wanhoop. De cultuur is een doorgangshuis, niet een eindpunt der historische ontwikkeling. Er blijken vele christelijke culturen mogelijk, die
geen van alle het mogelijke ideaalbeeld uitputten. Uit elke cultuur blijkt
opnieuw de onvolkomenheid waarmee de mensen hun christelijk ideaal
realiseren, blijkt ook de betrekkelijkheid van de aardse oplossingen;
blijkt tenslotte dat de bestemming van de mens niet ligt in deze aardse
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verhoudingen als definitief eindpunt. Er is slechts een blijvende werkelijkheid, die niet zonder meer aan tijd en ruimte is gebonden: de groei.
ende werkelijkheid van het eschatologische Rijk Gods, op aarde tegenwoordig gesteld in de Kerk: de levende eenheid van heel het menselijk
geslacht, die verleden en heden omvat en leidt naar de eindvoltooiing.
Hieruit volgt voor de christelijke zienswijze op de historische gebeurtenissen, dat zij in de eerste plaats gericht is op een uitzien naar dat
komende dat nu op aarde al in wording is, en pas daarna, en in dienst
van het eerste, zich richt op een actieve deelname aan de opbouw van
aardse realiteit. Deze laatste is immers zinloos, als ze niet tevens blijft
openstaan voor de spirituele werkelijkheid. Dit uitzien mag echter niet
bestaan in een voorspellen van gebeurtenissen, die in de nabije of verre
toekomst zullen plaats grijpen, over het hoe van de realisering van het
Godsrijk, maar het moet bestaan in de zekerheid van het komen en
groeien van de verlossing, die in dit leven al enigermate gestalte krijgt
door de keus van de mens. Het is daardoor dat hij het maakt tot een
voor hem levende waarheid.
Het geloof in deze christelijke zin van de geschiedenis is als het ware
het venster op de werkelijkheid, waar iedere ideologie slechts met kunstlicht kan werken in haar volledig binnenwereldlijke oplossing (Dawson). Deze zingeving is geen blind fatalisme, maar een weten van het
geloof, dat de mens niet doelloos moet afwachten, maar dat hij kan
meewerken aan Gods plan en dat, dank zij dit inzicht, dit ook werkelijk
zichtbaar wordt. Het leidt niet tot een vertwijfeld zoeken naar onmiddellijke oplossingen voor actuele problemen, die een teleurstellende
onbevredigdheid achterlaten als blijkt dat de optimistische vue geen vat
blijkt te hebben op de werkelijkheid zelf juist op het moment dat men
geslaagd meende te zijn.
De christelijke visie zoekt, geleid door de traditie, in de historische
werkelijkheid naar de religieuze wortels van de samenleving, naar het
ware ritme dat aan de basis ligt van het menselijk bestaan. Want dit
alleen heeft de zoekende mens iets blijvends te bieden voor het leven.

Vreemde dingen in huffs
K N. ELNO

W

ELKE zelfonthulling en belijdenissen worden er prijsgegeven
door de mens die zijn levensruimte opluistert met objecten
waarvan de sierende functie betwijfeld of pertinent betwist kan worden? Twee soorten van zulke voorwerpen zijn de jongste jaren steeds
opvallender de woonkamer van geoefende schoonheidszoekers binnengedrongen en ze vormen er de decoratieve accenten bij uitnemendheid:
„producten - uit de natuur van aarde, plant, dier en zee, enerzijds, en
door de mens vervaardigde dingen met een duidelijke nutsbestemming,
anderzijds.
Een kei of een half geslepen mineraal-fragment op een boekenplank,
een tak of boomwortel op een vensterbank of opgehangen aan een zo
goed als onzichtbaar nylondraadje, schelpen, koraal en fossielen allerhande in een vitrine, dat zijn daar allemaal vertrouwde beelden geworden. Met de schelpen gaan sommigen iets minder kwistig om.
Misschien omdat die destijds al zo veelvuldig voorkwamen op de
sombere commode van de kwijnende tante, tussen de portretten, snuisterijen, Saksische herderinnetjes en liefdeloos geverfde sinten.
Een vriend heeft in zijn vestibule een meterhoog bot van een prehistorisch dier opgesteld. Gemonteerd op een stalen voetstuk staat die
prachtige vorm er te wachten op de binnentredende ongeluksvogel die
hem zal prijzen als een meesterwerk van Henry Moore, Barbara Hepworth of Somaini. Elders in zijn woning koestert de listigaard een
loodzware halswervel — van hetzelfde of van een ander dier, dat laten
we aan de zoologen over —, zo groot als een poes en even geschikt
om op de dijen te leggen en er een afwezige hand over te laten zwery en. Wie achter deze „sculptuur- beeldhouwers zoals Moore, Arp of
Etienne Martin vermoedt, boft niet, maar de intellectuele misgreep is
een absolutie waard.
Geel-verdroogde, varenachtige plantjes, geplet tussen twee aan de
vensterlijst vastgemaakte glasplaten, schijnen te willen wedijveren met
gebrandschilderde ramen. Dikke, splinterende strohalmen, onbewerkt
en a.h.w. nageurend van het oogstveld, worden tot brede banen als
stukken van primitieve hutwanden aaneengeregen ter bekleding van
de muur bij een zithoek.
De opgeprikte vlinders zijn zeldzamer geworden, — we zullen er
niet om rouwen. Maar de versteende zeesterren en zeepaardjes keren
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terug en passen naast het fijn geconstrueerde visgeraamte dat een
behendig technicus gevangen heeft in een plexiglazen sarcofaagje.
Alleen al door de manier waarop al deze dingen in de regie van het
interieur behandeld worden, herinneren ze in niets aan de taaie saaie
mode van de opgevulde fazanten en eekhoorntjes ( ecureuil farci?). En
het spreekt vanzelf dat alle verwarring uitgesloten is met de gemummificeerde hertenkop (plus de twee bewijskrachtige voorpoten) als symptoom van het ondoorgrondelijk jagerscomplex der ingeduffelde thuiszitters.
Dit is &n kant van de decoratieve invasie die in menig hedendaagse
binnenhuis de ambiance van een wakker, op vondsten belust wonen
voedt. De tweede flank komt zo mogelijk nog nonconformistischer voor
en lijkt op het eerste gezicht in strijd met de verering van stoffelijke
overschotten uit flora en fauna.
Zekere voorwerpen die doorgaans in de doodgewone, dagelijkse
stroom van winkelkoop naar eettafel de woning binnenkomen en als
zodanig niet meer dan een utilitaire waarde hebben, worden na gebruik
soms niet meer naar de vuilnisbelt verwezen, doch blifren — als siervoorwerp. Kieskeurig speurende ogen hebben de vorm van vruchtensap-, wijn- en alcoholflessen afgetast. De meest gewaardeerde specimens van dat leeggoed werden zorgvuldig schoongemaakt (de etiketten
hebben we grijnzend afgeweekt) en boordevol gevuld met helder water.
Zo, zonder kurk of reclame, groen, bruin en in vele varianten van
schijnbare kleurloosheid, fris en doorhuiverd van lichtstralen en glimmingen, worden dat wonderbare, dromerige dingen. We plaatsen ze
liefst in groepen (u merkt dat ik in de toon van de vrouwenrubriek
verval), groepen van exemplaren in ongelijke formaten, gemengd met
die ene moderne glazen vaas — die we duur betaalden en die niet
superieur is — en met de ontroerende ouderwetse zuurtjesbokaal
waarvoor de evoluerende kruidenier beschaamd werd. En er wordt
achter apotheek-recipienten gejaagd — laatste getuigenissen van het
wankelend verzet tegen de geprefabriceerde pillen — en achter de
parfum-fiolen om ze verrukt toe to voegen aan deze ijle stillevens der
glazen roerloosheid.
En men haalt de grote buikige korfflessen met hun gestuikte hals uit
de drogisterijen, — men bedelt ze of met de verontrustende aandrang
die gaat lijken op delirische roofzucht . . . .
Bij een jachtig stedeling die onder lijnvissers opzien zou baren, vond
ik aan de huiskamerwand een hengel, compleet getuigd met snoer,
dobber, haak en ophaalwieltje, — een meesterwerk van instrumentale
gevoeligheid. Een architect die vermoedelijk het verschil tussen sche-

VREEMDE DINGEN IN HUIS

25

ring en inslag niet kept, heeft drie schietspoelen — fraaie, gladde
houtvormen die vlucht en cadans der weverij ver-talen — met verliefde
hand aan de muur boven zijn werktafel bevestigd.
Tot nog toe zag ik geen enkele living versierd met hamers en
slagersmessen of Engelse sleutels en houwelen, maar zulk een ensemble
zal me nooit verrassen, zeker niet daar waar al een versleten radiolamp
op een mahoniehouten sokkeltje als sierbeeld op de theetafel prijkt.
Gemberpotten, zonder gember, mosterdpotten, goed gereinigd, en de
kloeke spiraal van een stalen veer die ooit het chassis van een vrachtwagen ondersteunde, behoren tot de decoratieve santenboetiek waaraan mijn peripathetische verkenning van de woonzeden bleef haperen.
En er moeten nog vele onverhoedse beelden en combinaties verborgen
zitten in de huizen waarin men op emblematische en symbolische
apartheid wedt.
Dit alles is lava uit een geestelijke en psychische krater waarvan de
geheimen onze nieuwsgierigheid prikkelen. Welke erupties hebben we
nog te verwachten? In welke mate zullen de merktekenen van algemene
geldigheid en de gewone vormen waarin oude geplogenheden zijn
geronnen, nog verder verdwijnen onder deze aanspoeling van attributen die sluieref fecten en bevreemdende optiek verwekken in ons
statisch gewaande decorum?
Het kan niet anders dan dat het allemaal seinen en stigmata zijn
van een innerlijk gebeuren in een menselijkheid die wrikkend haar
posities wit verleggen in het immer bewegend bestaande, een menselijkheid die optornt tegen haar lot en eigengereid de suprematie over
haar habitus nastreeft. Van zés diep wellen de impulsen op tot al die
ogenschijnlijk onbeduidende uiterlijkheden.
* * *

Andere verklaringen van het verschijnsel liggen voor het grijpen:
oppervlakkige antwoorden, dunkt me, die te wantrouwen zijn.
Men zal de uitverkiezing van deze „sier-objecten - bij voorbeeld
Bij de illustraties:
1 en 2: schelpen, koraal en fossielen allerhande in een vitrine (foto's A. de Glas).
3 en 4: drie schietspoelen boven de werktafel (foto's W. van der Meeren).
5: twee ruggegraten van vissen. — 6: een hengel, compleet getuigd, aan de huiskamerwand (foto K. Houtman). — 7: bot van prehistorisch dier in vestibule (foto K Houtman). — 8. beeldhouwwerk van iSomaini. — 9: liggende figuur door Henry Moore. —
10: halswervel van prehistorisch dier op boekenkast (foto: K. Houtman). — 11: woning-maquette als sierelement in een zithoek (foto: K. Houtman). — 12: ontwerp voor
monument ter nagedachtenis aan de gesneuvelden van Harvard University, door
Marcel Breuer — 13: Japanse messen. — 14: Zwitserse scheplepels die de koewachters gebruiken_ — 15: showroom te New-York, door Marcel Breuer, 1962; links een
wand met elmentjes uit kurk; in een fond: wandfoto's van H. Matter.
2
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interpreteren als een protest tegen of een afkeer van de technischindustriele condities waarin het dagelijks leven steeds meer en meer
wordt ingehaakt. Dit moet dan blijken uit de voorkeur voor dingen uit
de natuur, doch evenzeer uit de manier waarop de mens sommige
industriele produkten aan hun wereld en voorbeschikking ontrukt en
ze afleidt naar een ongeeigend milieu om met quasi karikaturale ironie
te demonstreren dat ze „ondanks hun doer een schoonheid bezitten.
Jets daarvan is ongetwijfeld waar, maar kan het ons als uitleg bevredigen wanneer we merken hoezeer diezelfde mens elders, in andere
omstandigheden, een — overigens billijk — behagen schept in de
dienstbaarheid van machines, automaten en massa-fabricage? En wordt
het niet een heel zwakke voorstelling van zaken zodra dezelfde homo
technicus in de vergoding van zijn instrumentarium vervalt?
Er is nog een tweede redenering mogelijk: ornament, zinnebeeld en
kunstambacht dreigen buiten de kring van onze verlangens en genegenheden in een onbeminde terra incognita weg te doezelen en moeten
vervang en worden.
Het ornament zieltoogt (al om en bij de tweehonderd jaar) en we
zijn argwanend geworden door de teleurstellingen die het ons met de
opflakkeringen uit zijn agonie heeft bezorgd.
Achter de laatste der zinnebeelden — staatkundige, politieke en
godsdienstige — hebben we uitholling gewaar geworden. Eerloosheid
en onverschillige willekeur in het maken hebben hun vorm aan verzieking of belachelijkheid uitgeleverd.
En ten slotte blijven er de voorwerpen die vervaardigd worden om,
wars van alle stoffelijke behoeftevervulling, vreugde te verschaf fen
aan oog en hand, maaksels die zich uiteraard als de veredeling van een
vakbekwaamheid voordoen en die er zomaar zijn om hun zelfswille:
vormen in keramiek, hout en metaal. Kunstenaarschap en ambachtswijsheid blijken nog zelden in staat om elkaar daarin, zuiver en met de
glorie van een gelukzalige deemoed, te ontmoeten. Het is alsof deze
unica van bij de aanzet van het ontwerp geimmuniseerd werden tegen
de beroering door het maakgeweten.
Zo komt het dat velen die in de heimwee-kamers van hun binnenste
wel besef fen hoe het wonen zonder ornament, zinnebeeld en getuigenissen van kunstambachtelijke vervoering gemakkelijk een schraal en
desolaat wonen kan worden, toch hun huisdeur ervoor afgrendelen.
Zouden zij compensatie zoeken in de boomwortels en fossielen, de
gewezen melkflessen en uitgespoelde mosterdpotten? Ten hoogste wat
vulling van een zekere leegte, zou ik zeggen, maar compensatie of
vervanging toch niet.
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Want zó onbewust is precies dat type onder onze tijdgenoten zeker
niet, dat het geen gevoel zou hebben voor het verschil in dimensie in
al die uiteenlopende dingen. Deze bijna programmatisch ingestelde
insiders in de plastische wereld zijn van nature toegankelijk voor
wezenlijke ornamentiek. Er is in hen een potentiele kern van bereidheid om hun gevoelens langs geloofwaardige symbolen te katalyseren
en zij zullen meer dan wie ook zich verootmoedigen voor een vlekkeloos kunstvoorwerp. Het gebaar waarmee zij hun schelpen schikken en
de tandwielen en het schrot naast fauteuil of radiotoestel laten zweven,
bewijst zulks: het beschrijft de zinderende parabool van hunkering naar
dimensie, naar bevrijding uit een knellende maat.
Maar of dit gebaar ook niet een fluwelig getooide korzeligheid
bevat — een onvoldaanheid die feitelijk angstige toorn camoufleert —,
dat is, geloof ik, ten aanzien van dit hele fenomeen het belangrijkste.
* * *
C'est sortir de l'humanite que de sortir du milieu. La grandeur de Fame
humaine consiste a savoir s'y tenir; tant s'en faut que la grandeur soit
a en sortir, qu'elle est a n'en point sortir.
Pascal, Pensèes, 378.

Alle maken heeft slechts zin in zoverre het een teruggrijpen is naar
het oerbeeld der ziel; alle creeren is een koerswending naar het verste
en eeuwige fanaal dat in onszelf weerlicht en om bestendiging vraagt.
Dat geldt inzonderheid daar waar de creativiteit overvloeit in de
inrichting van de leefruimte, deze uitbreiding van onze lichamelijkheid.
Daar moeten de stoffelijke gestalten de ziel der wonenden waardig
willen worden, willen getuigen voor het aanbiddelijke geheim van het
leven. Zulk een wonen wil in concrete dingen duidelijk beklijving zijn
van verzuchtingen, idealen en keuzen, en daardoor wordt het onvermijdelijk een spiegel, maar een die meer te zien biedt dan de bedrieglijke vastheid van het uiterlijke. Men leest er uit of of het daar geleefde
leven gestaag naar zijn bestemming op weg is ofwel vredeloos aan de
zinnige banden tornt.
Er is ook een wonen waarin het scheppingsvermogen murw werd
onder de mokeringen van te zware lotgevallen of verschrompeld door
de uitbrandende ontreddering van versnipperde en onbezonnen gedragingen. Het is versteend in een leefruimte waar alles een willekeurige
of conventionele plaats kreeg toegewezen, waar produktie en handel
hun goederen losten en ten hoogste de schijn wordt gered door gepoets, geboen en modieuze obedientie.
Voor dat wonen bedanken de bewusten die een pact met de schoonheid sloten. Doch achter hun afwijzing schuilt de heugenis aan een
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binnenhuis waar levensverdorring noch problematiek toegang verkregen. Een aandoenlijk gewone en serene woning, waarvan zij geloven
dat ze bestaan heeft en die wellicht nog hier en daar vergeten ligt
buiten de snelwegen, de steden en de opgedirkte villaparken. In dat
binnenhuis weet hun nostalgia de tafel, de wieg, de koffiekan, het kruisbeeld en de bloemenvaas in ongekunstelde juistheid aanwezig als de
goede gidsen van een vrome alledaagsheid en van duizend vlijtige en
verbeidende handelingen die alle samen onophoudelijk hulde brengen
aan de gunst van het bestaan.
Geen vertedering over dat binnenhuis, geen weemoedige bewondering, geen tranen van spijt om deze woonzekerheid! Wij hebben geproefd van ons vermogen tot uitdaging en wij dragen het vermoeden
dat ons savante werken aan de „antinatuur" met een nieuwe, wellicht
edeler, meer vergeestelijkte vorm van geborgenheid kan beloond
worden. De waarden- en normen-verschuivingen waaraan we onze
bijenvlijt besteden, reflecteren zich splijtend en vertroebelend in onze
hulpeloosheid. Ze doen ons Rimbaud naprevelen: je est un autre en —
la vraie vie est absence. En met kinderlijke opstandigheid brengen we
vreemde, heel vreemde dingen in dat beminde huis. Doch ook dadruit
stijgen intonaties van beloften.

WETENSCHAPPELIJKE KRONIEK

Zekerheden en onzekerheden
in de natuurwetenschappelijke vooruitgang
A. A. T. M. VAN TRIER

Ij is gevraagd een inleiding te houden voor een discussie over de groeiende
m
invloed van de techniek op de verschillende facetten van het maatschappelijke leven. Deze inleiding zou moeten warden gehouden vanuit het standpunt
van de beoefenaar van natuurwetenschap en techniek, en bij voorkeur zó dat de
student als toekomstig wetenschappelijk gevormde een perspectief zou warden
geboden op de beleving van zijn toekomstig beroep.
De kern van de vraag is: ontwikkelen wij ons inderdaad in de richting van
een Brave New World of van 1984, of zijn deze toekomstbeelden overdreven
pessimistisch? Zoals de meesten under U bekend zal zijn voorziet Huxley een
volledig planmatige maatschappij waarin de oude rangen en standen met hun
onderlinge rivaliteit en vooringenomenheden vervangen worden door vijf groepen van individuen, de alpha's, betha's, gamma's, delta's en epsilons, die alien
vinden dat zij er het best aan toe zijn. Zou ik mijn inleiding moeten voorzien
van een motto, dan zou ik dat ontienen aan de Brave New World en zeggen:
„I'm so glad, I'm a betha !" Deze vreugde wordt overigens niet veroorzaakt
doordat ik mijn opdracht van vandaag eenvoudig zou vinden. Ik zal mij in ieder
geval beperken tot het signaleren van trends die zich duidelijk aftekenen en in
geen geval een profeet trachten te zijn. De geschiedenis is er am tot deze bescheidenheid te manen: Niet-technisch geschoolden als Jules Verne hebben de
toekomst in vele opzichten beter voorzien dan de beoefenaars van de natuurwetenschap.
Ik stel mij voor mijn inleiding te beginnen met enkele algemene opmerkingen
over de waardering van natuurwetenschap en techniek en over de uitbreiding
van onze kennis en inzichten op die gebieden. Vervolgens zullen wij even
stiistaan bij de zekerheden en de onzekerheden die de vooruitgang inhoudt en
dan uitvoeriger ingaan op de problemen die een aantal specifieke ontwikkelingen oproepen. Tenslotte wil ik gaarne enkele opmerkingen maken over de
houding van de natuurwetenschappelijke en technische onderzoeker zelf ten
aanzien van zijn werk en over het groeiend besef van individuele en coliectieve
verantwoordelijkheid dat — naar ik meen — waarneembaar is.
De waardering van natuurwetenschap en techniek
De beoefening van de natuurwetenschap heeft tot ca. 100 j aar geleden als
voornaamste doel gehad de kennis van de natuurverschijnselen omwille van die
kennis zelf, omwille van de verrijking van de menseliike geest. Het kan niet
ontkend worden, gelukkig, dat het hier genoemde motief voor de beoefening
Inleiding op de Limburgse Studenten-Dag, Heerlen. Algemeen thema van de studiedag: ,,Maatschappelijke tendensen en wetenschappelijke opleiding".
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van de natuurwetenschap ook nu nog velen bezielt, maar evenzeer is waar dat
deze beoefening in toenemende mate wordt gestimuleerd door de omstandigheid
dat de combinatie van natuurwetenschap en techniek, de natuurwetenschappelijke techniek, het menselijk bestaan in geestelijk en materieel opzicht zo vele
nieuwe mogelijkheden biedt. De moderne techniek is ondenkbaar zonder
natuurwetenschappelijk anderzaek en naast de ingenieurs is een relatief steeds
toenemend aantal fysici, chemici en biochemici betrokken in de ontwikkeling
van de natuurwetenschappelijke techniek. De mens beschouwt de verworvenheden van de techniek als waardevol en streeft er derhalve naar zijn greep op
de natuur systematisch uit te breiden. Als we vandaag spreken over onzekerheden van de natuurwetenschappelijke en technische vooruitgang, dan is de
aanleiding tot dit gesprek de twiifel of ons individuele bestaan en de maatschappij structuur zo evolueren dat alle technische verworvenheden daarin een zinvolle
plaats innemen, anders gezegd: of wij de ontwikkelingen op dit gebied kunnen
besturen en 'beheersen.
De kwantitatieve groei van natuurwetenschap en techniek
Het is bij de bespreking van ons onderwerp wellicht van belang even stil te
staan bij de snelheid waarmee natuurwetenschap en techniek zich ontwikkelen
en ons te realiseren hoeveel gecompliceerde processen zich in de samenleving
afspelen die zonder de techniek ondenkbaar zouden zijn, in welke kunstmatige
wereld wij leven. De kwantitatieve groei vertoont sedert het begin van de
twintigste eeuw een exponentieel karakter, concreter gezegd: op vele gebieden
treedt iedere 10 a 20 jaar een verdubbeling op. Dit geldt b.v. voor het percentage van het nationale inkomen dat aan natuurwetenschappelijk-technische antwikkeling wordt besteed, voor het aantal onderzoekers op dit gebied, voor de
opwekking van elektrische energie, voor het aantal telefoongesprekken dat
jaarlijks per hoofd van de bevolking gevoerd wordt, voor het reele inkomen per
hoofd van de bevolking (althans in de westerse wereld), voor het aantal
schouwburgen in de provincie. Deze herhaalde verdubbelingen zijn uiteraard
alleen mogelijk omdat door technische vooruitgang hetzelfde resultaat thans met
veel geringere menselijke inspanning kan warden verkregen dan vroeger mogelijk was. Ik wil U dit toelichten aan enige markante voorbeelden.
Zoals ik reeds aanduidde heeft het telefoonverkeer zich sedert de uitvinding
van de telefoon enorm uitgebreid. Indien op dit ogenblik het telefoonverkeer in
een land als de Verenigde Staten zou moeten warden geleid langs de met de
hand door telefonistes tot stand gebrachte verbindingen — zoals dat in de eerste
jaren van de telefonie gebruikelijk was — dan zouden thans alle Amerikaanse
vrouwen telefoniste zijn. Op analoge wijze zouden alle mannen ingeschakeld
zijn voor het werk dat thans door de grate rekenmachines en informatieverwerkende machines wordt verricht. Deze voorbeelden illustreren nog eens dat niet
alleen de mechanische arbeid die ander ons toezicht geschiedt, maar ook de
verstandelijke verrichtingen tot een veelvoud van de „natuurlijke" menselijke
prestatie zijn opgevoerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij soms moeite
hebben ons autonoom te gevoelen ten opzichte van het door onszelf in het leven
geroepen technische bestel met zijn vele ingebouwde automatismen. Het komt
mij voor dat de juiste instelling ten aanzien van rekenmachines en andere indrukwekkende apparatuur heel juist tot uitdrukking is gebracht in de naam die
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aan de computer van de technische hogeschool te Eindhoven is gegeven: THEODORA, de T.H.E. Oersnelle Doch Oliedomme Reken Automaat. Het is duidelijk dat de exponenti8e groei niet onbeperkt kan doorgaan: de situatie is onmiskenbaar instabiel. Het is uitgesloten dat binnen afzienbare tijd het gehele
nationale inkomen aan onderzoek zou warden besteed, of dat wij de gehele dag
zouden telefoneren. De vraag dringt zich op of en hoe de huidige ontwikkeling
tot een stabiele situatie zal Leiden.
Zekerheden en onzekerheden
De optimistische verwachting van de negentiende eeuw dat het toenemend
natuurwetenschappelijk inzicht en de toenemende materiele verworvenheden
het welzijn en het zich wel bevinden van alien zou meebrengen bestaat niet
meer. In plaats daarvan groeit een reserve ten aanzien van de technische ontwikkeling die soms de vorm van angst of wantrouwen aanneemt. Een interessante
indicatie van deze gewijzigde instelling is onlangs gegeven door H. Zbinden,
en wel in de evolutie in de doelstelling van de wereldtentoonstellingen. Werden
deze evenementen vroeger vooral georganiseerd om de triomfen van de menselijke geest in de techniek centraal te stellen, thans warden andere waarden in
toenemende mate benadrukt. Op de Expo werd — naar ik meen — deze gewijzigde instelling duidelijk en bewust gemanifesteerd. In het Russische paviljoen
werd het centrum gevormd door de sputnik, omgeven door gereedschapswerktuigen en massaproduktie-artikelen: instrumenten van de vooruitgang en bewijzen van de bereikte prestaties. In het Amerikaanse paviljoen was de techniek
verwezen naar het tweede plan: het centrum was een vijver. Op het vlot in deze
vijver werden periodiek modeshows gehouden en de vijver was geflankeerd met
tentoonstellingen, produkten van kunstnijverheid, woninginrichting, een jeugdatelier voor creatieve vorming etc. Op analoge wijze gaf het Philips-paviljoen
met een beklemmend elektronisch gedicht uitdrukking aan het onzekere levensgevoel, het dilemma waarvoor de mensheid zich zelf heeft gesteld.
Inderdaad is het zo dat het leven van de mens in deze technische tijd in
vergelijking met het verleden een aantal nieuwe zekerheden maar ook onzekerheden heeft gebracht. Tot de zekerheden die in de westerse wereld reeds bestaan
en die voor de overige wereldbevolking bereikbaar zijn, behoren de waarborgen
voor de gezondheid, de (overvloedige) beschikbaarheid van voedings- en genotmiddelen, het onderdak als plaats waar werkelijk gewoond kan warden,
verregaande onafhankelijkheid van natuurverschijnselen en klimatologische omstandigheden. Was vroeger een mislukte oogst fataal — nog in de negentiende
eeuw kon in een vruchtbaar land als Ierland hongersnood ontstaan. — thans is
met de moderne verkeers- en transporttechniek en in de moderne internationale
verhoudingen een dergelijk lokaal probleem in beginsel betrekkelijk eenvoudig
op te lossen. De vergroting van de materiele zekerheid is bovendien begeleid
door een sociaal-economische structuurwijziging van de maatschappij, die in
vele opzichten waarborgen biedt voor individuele vrijheid, wettelijke bescherming, het vinden van een plaats in het arbeidsproces, in het kart, voor een
menswaardig bestaan.
De onzekerheden in verband met de natuurwetenschappelijk-technische ontwikkeling zou men globaal in twee categorieen kunnen onderbrengen. De eerste
groep heeft betrekking op het levensgevoel van de mens van nu, die met de
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nieuwe verworvenheden moet leven, of hij wil of niet. Het is duidelijk dat
de wereldoorlogen, de politieke onzekerheden en de confrontatie met de situatie
in de ontwikkelingsgebieden een gevoel van ongerustheid en onbehagen teweeg
moeten brengen, maar wellicht fundamenteler is het ontbreken van een harmonisch en evenwichtig cultuurpatroon waarin de mens zich met behoud van zijn
individualiteit weet opgenomen, en waarin hij zich zeker voelt van zijn opdracht
en van het doel van zijn inspanning.
De tweede groep van onzekerheden hangt — naar ik meen — samen met het
feit dat het menselijk bestaan en de mens zelf door de natuurwetenschappelijktechnische ontwikkeling op irreversibele wijze worden beinvloed en gewijzigd,
en wel zodanig dat ten aanzien van het doel of de afloop van deze omwentelingen Been klaarheid bestaat. Het gaat daarbij om die ontwikkelingen die wij
weliswaar bevorderen, maar waarvan wij niet kunnen voorzien of de bereikte
resultaten voor het menselijk geslacht van waarde zullen zijn of dat zij voornamelijk ten nadele van mens en maatschappij zullen werken. Ik heb de indruk
dat deze vraagstelling wel eens te uitsluitend gezien wordt als het dilemma
tussen goed en slecht gebruik van de wetenschap en van de techniek, een vraag,
die echter zo oud is als de mensheid zelf. Vroeger kon hetzelfde gereedschap
worden gebruikt am te jagen en in zijn levensonderhoud te voorzien, als om
zich te keren tegen de medemens. In beginsel geldt nu hetzelfde voor de toepassing van de atoomenergie. Willen vele toekomstige generaties leven ander dezelfde of betere materiele omstandigheden als wij dan is dat alleen mogelijk
dank zij de atoomenergie. Als wapen is het — zoals wij weten — een verschrikkelijk gevaar, dat des te verschrikkelijker is omdat in de handen van steeds
minder mensen het lot van steeds meer mensen ligt.
Wezenlijk nieuw en eigen aan onze tijd schijnt mij te zijn dat wij ons zeer
veel inspanning getroosten om bepaalde ontwikkelingen ter hand te nemen of
te bevorderen zonder een evenredige aandacht te schenken aan het doel van
deze ontwikkelingen of aan de consequenties voor de mens. Hier rijzen vele
vragen. Welke evoluties zullen met bepaalde ontwikkelingen impliciet gegeven
blijken te zijn? Is de wijze waarop vele natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput
wel verantwoord ? Zijn wijzigingen wenselijk of noodzakelijk in de verdeling
van aandacht over de verschillende gebieden van natuurwetenschappelijk-technisch onderzoek? De beoefenaars van de natuurwetenschappelijke techniek kunnen dergelijke vragen in de meeste gevallen niet alleen beantwoorden, maar zij
kunnen bij de beantwoording ervan wel een belangrijke bijdrage leveren.
Concrete probleemgebieden

Ik zal trachten de boven gestelde vragen toe te lichten aan de hand van een
aantal concrete voorbeelden. Het zal U duidelijk zijn dat ik slechts over enige
onderdelen vanuit mijn eigen vak kan spreken, maar ik meende dat het van
belang was de voorbeelden uit, tamelijk uiteenlopende gebieden te kiezen.
Het verbruik van grondstoffen en energie door de westerse wereld is door
dr. Beekman besproken in de lustrumvergadering van de N.N.V. in april van
dit jaar. De gegevens door hem verstrekt zouden ons tot nadenken kunnen
stemmen. Allereerst vallen op de enorme kwantitatieve verschillen tussen sterk
en weinig geindustrialiseerde landen. Zo is de jaarproduktie van ijzer en staal
per hoofd van de bevolking in de Verenigde Staten 600 kg, in India 3 kg. De
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totale hoeveelheid per hoofd van de bevolking in gebruik in verkeer, huishouding en bedrijf bedraagt in de V.S. 9000 kg, in India 1 kg. Voor andere grandstoffen als koper, lood, zink en tin liggen de verhoudingen analoog. Het komt
mij voor dat deze gegevens van 'bijzonder belang zijn in de discussie over de
ontwikkeling van de onderontwikkelde gebieden. Zou men binnen enkele generaties de levensstandaard over de gehele wereld gemiddeld willen opvoeren tot
het peil van Zweden of de Verenigde Staten, dan zou dat verhinderd worden
door het feit dat van een aantal natuurlijke rijkdommen een meer dan evenredig deel is opgesoupeerd.
Met het energieverbruik ligt het iets anders. Weliswaar worden de voorraden
kolen en olie met enorme snelheid uitgeput, maar de kernenergie kan de energievoorziening voor zeer vele generaties veilig stellen. Hierbij dient overigens
wel te worden opgemerkt dat bij de winning van de benodigde ertsen steeds
meer moeilijkheden zullen moeten worden overwonnen, en dat dit alleen economisch mogelijk is door een steeds verdergaande mechanisatie.
De voedselvoorziening biedt volgens de gegevens van dr. Beekman het volgende beeld. De agrarische produktie is in Japan gemiddeld tweemaal zo groot
als in West-Europa. Zou op de lange duur 1/3 van de op de wereld voor
landbouw beschikbare oppervlakte een opbrengst leveren als die in Japan en 2/3
van de oppervlakte een opbrengst als die in West-Europa, dan zouden ongeveer
7 miljard mensen kunnen worden gevoed. Thans is de wereldbevolking ongeveer 3,5 miljard, in het jaar 2000 vermoedelijk 5 miljard en niet lang daarna
7 miljard. Deze cijfers tonen eens te meer aan van hoe groot belang het is voor
de mensheid op grote schaal te bevorderen dat de opbrengst aan voedingsmiddelen wordt vergroot. Daartoe kan men allereerst denken aan intensivering van
landbouw en veeteelt, maar niet minder aan het exploiteren van de oceanen.
Indien de visvangst zou worden vervangen door een rationele zeebouw en visteelt, dan zouden volgens de deskundigen de opbrengsten per km 2 land en zee
van dezelfde orde van grootte kunnen zijn. De vooruitzichten op dit gebied
behoeven bepaald niet somber genoemd te warden, als we bovendien bedenken
dat altijd nog maar een zeer klein gedeelte van de zonne-energie die de aarde
ontvangt wordt omgezet in voedingsmiddelen.
Een andere opmerking waartoe de vermoedelijke groei van de wereldbevolking ons aanleiding kan geven is deze, dat we voorzichtig dienen te zijn met ons
oordeel over pogingen tot een planmatige bevolkingsgroei, zoals die b.v. door
de Japanse regering worden ondernomen. Wij kunnen en moeten vraagtekens
zetten bij de maatregelen die met dit Joel worden genomen, maar het zou naar
mijn mening niet juist zijn het bestaan van deze problemen te ontkennen.
Ontwikkelingen in mijn eigen vakgebied die aanleiding geven tot grote
vragen zijn zoals bekend de massacommunicatie, die een zo belangrijke factor is
in de besteding van de vrije tijd, de elektrische regeltechniek als essentieel
onderdeel van de mechanisatie die zich ontwikkelt in de richting van steeds
vollediger automatie, en de elektrische energievoorziening die reeds even ter
sprake kwam.
Reeds vaak is opgemerkt dat de telecommunicatietechniek er met de verkeerstechniek in hoge mate toe heeft bijgedragen dat de mensheid nolens volens een
is geworden. De mens van nu wordt van zoveel zijden beinvioed en door steeds
nieuwe indrukken in beslag genomen, dat het niet te 'betwijfelen is dat zijn
gevoeligheid voor nieuwe indrukken en zijn normbesef anders worden, anders
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gezegd: dat de mens op een irreversibele manier wordt beInvloed. De invloed
van de media voor massacommunicatie is in december 1961 besproken door
Buijtendijk, Trimbos en Rooy op de jaarvergadering van de Katholieke Centrale
Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid. Ook daar werd er weer op gewezen, dat het geen probleem is van de verschillende technieken voor massacommunicatie maar een probleem van de mens om van deze mogelijkheden een
zinvol gebruik te maken. De automatisering die eerst in de produktie en in de
administratie is ingevoerd en doorgevoerd, dringt geleidelijk in steeds meer gebieden van het leven binnen. Een markant voorbeeld hiervan is het geprogrammeerde onderwijs met behulp van „teaching machines", waarbij het rendement
van de kennisoverdracht in bepaalde gevallen grater is dan bij klassikaal anderwijs. Dat de automatisering grate ongerustheid veroorzaakt, blijkt b.v. uit de
openlijke of verborgen obstructie die de Engelse en Amerikaanse vakverenigingen soms tegen verdere doorvoering ervan gevoerd hebben. Het is echter zonneklaar dat deze ontwikkeling zich sterk zal moeten doorzetten als de toenemende
wereldbevolking waarvan naar verhouding een steeds kleiner deel produktief in
engere zin zal zijn, op niet te lange termijn een aanzienlijke verhoging van de
gemiddelde levensstandaard zal willen bereiken. Daarbij schijnt thans wel vast
te staan dat de eentonigheid of het routine-karakter van het werk gemiddeld
niet toeneemt bij verder voortschrijdende automatisering. Wel zal het zo zijn dat
de mensen die de ingewikkelde produktie- of administratieprocessen besturen of
controleren steeds minder inzicht zullen hebben in en wellicht minder interesse
zullen hebben voor wat zich onder hun toezicht afspeelt. Voorts lijkt het onvermijdelijk dat er een psychische spanning zal kunnen ontstaan door de toenemende discrepantie tussen het bijzonder eenvoudige karakter van sommige werkzaamheden en de grate verantwoordelijkheden die dit werk oplegt. De handbeweging waarmee men het licht op zijn schrigtafel ontsteekt, is dezelfde als de
druk op de knop die een satelliet de ruimte ,doet kiezen.
Een volgend gebied van onderzoek vol onzekerheden is dat van de biochemicus, met name als hij de fundamentele wetten van de erfelijkheid bestudeert.
Dit vraagstuk is sterk tot de verbeelding gaan spreken door de alarmerende
berichten over de schadelijke invloed van radioactieve straling op de genen, de
bouwstenen van de chromosomen, die bepalend zijn voor de erfelijke eigenschappen waarmee de mens geboren wordt. In de genen treden soms mutaties
op, deels spontaan, deels door uitwendige oorzaken, en deze mutaties hebben in
veruit de meeste gevallen een nadelige invloed op de levenskansen van het
individu. Het nageslacht van personen met ongustige genen kan zich echter
gemiddeld minder voorspoedig ontwikkelen, dan dat van personen met gunstige
genen. Men spreekt van genetisch evenwicht als in een bevolking of bevolkingsgroep gemiddeld evenveel mutaties optreden als door het selectieproces
worden uitgeschakeld. Bij dit evenwicht behoort een bepaald percentage individuen dat genetische defecten vertoont. Dit percentage is groter naarmate het
aantal spontaan en van buiten of veroorzaakte mutaties grater wordt. Nu bestaan
echter grate onzekerheden ten aanzien van de mogelijke oorzaken van mutaties
en van de kwantitatieve invloeden, en om deze redenen moet dan ook met de
uiterste voorzichtigheid te werk worden gegaan om de kans op mutaties door
uitwendige oorzaken tot het uiterste te beperken.
Het is in dit verband echter van belang op te merken dat radio-actieve straling
slechts een van de uitwendige oorzaken van muaties is. Het is bekend dat
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chemische stoffen — o.a. stoffen die voorkomen in bepaalde genotmiddelen —
mutaties kunnen veroorzaken. Het medisch gebruik van rOntgenstralen is in vele
landen belangrijker als oorzaak van mutaties dan de fall-out. Bovendien is de
bestendigheid van ongunstige genen aanzienlijk vergroot door de medische verzorging, die de levenskansen van vele individuen met ongunstige erfelijke eigenschappen sterk vergroot. Al deze factoren dragen er toe bij dat de genetische
constitutie zich op dit ogenblik in ongunstige zin ontwikkelt. De Amerikaan
Muller, die voor zijn werk op het gebied van de erfelijkheid de Nobel-prijs
heeft gekregen, schetst de toekomst als volgt: „Ultimately, in that Utopia of
Inferiority in the direction of which we are at the moment headed, people
would be spending all their leisure time in having their ailments nursed, and as
much of their working time as possible in providing the means whereby the
ailments of people in general were cared for. Thus we should have reached the
acme of the benefits of modern medicine, modern industrialization and modern
socialization". Een somber beeld dus van een mogelijke toekomst, waarin de ene
helft van de mensheid de andere verpleegt.
Tegenover dit pessimistische toekomstbeeld staat echter de overtuiging van
vele vooraanstaande onderzoekers, waaronder Muller zelf, als ook Rostand
(Frankrijk), Houssay (Argentinie), Noyes (U.S.A.), Semenov (USSR), dat het
binnen afzienbare tijd rnogelijk zal zijn de erfelijke eigenschappen van de mens
te beinvloeden in een te voren bepaalde richting, anders gezegd dat bepaalde
gewenste mutaties door de bio-chemicus kunnen worden teweeggebracht. Het is
duideliik dat deze ontwikkeling aanleiding geeft en zal geven tot grote ethische
problemen, maar dat wij met feiten en omstandigheden als bier geschetst zullen
moeten leven.
Noodzakelijke en overbodige ontwikkelingen
Na het voorgaande doet zich de vraag voor of bepaalde gebieden van onderzoek die voor de mensheid van essentieel belang zijn niet worden verwaarloosd
ten gunste van andere ontwikkelingen die minder nodig of zelfs ongewenst zijn.
De verdeling van de aandacht over verschillende gebieden van wetenschappelijk
onderzoek is uiteraard een gecompliceerd probleem, waarin vele factoren een rol
spelen, factoren die niet of nauwelijks gewogen kunnen worden.
De vergroting van de militaire macht, het streven naar militaire suprematie,
is sinds lang een van de voorname drijfveren voor het organiseren van natuurwetenschappelijk-technisch onderzoek. Het is zeker waar, dat de ontwikkelingen
die hieruit zijn voortgekomen ook belangrijke resultaten voor het civiele leven
hebben opgeleverd (b.v. radar, straalvliegtuigen, kernenergie). Toch zal de
idealist de gedachte niet van zich kunnen afzetten dat er een grootscheepse
verkwisting van geestelijke inspanning gaande is als op vele plaatsen grote
groepen werken aan dezelfde zaken. Als het gaat om de nationale veiligheid
kan men zich daarbij neerleggen, maar als onderdelen van dezelfde militaire
macht met elkaar wedijveren — zoals in de Verenigde Staten veel voorkomt —
dan is dat naar mijn mening onaanvaardbaar. Evenzo kan men een gevoel van
onbehagen niet onderdrukken als er volkomen parallel twee reusachtige pogingen worden gedaan om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Hier
wordt wel bijzonder veel opgeofferd aan prestige.
In de industriele sfeer worden uiteraard ook veel ontwikkelingen achter
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gesloten deuren uitgevoerd, maar daar kan men moeilijk jets aan veranderen,
tenzij men de particuliere onderneming wil afschaffen en een planmatige economie wil aanvaarden.
De realist zal over het boven aangeduide idealisme vermoedelijk de schouders
ophalen, maar is het niet zó dat de realisten uit 1900 die de toen heersende
sociaal-economische verhoudingen normaal en moreel aanvaardbaar achtten,
spoedig ongelijk hebben gekregen ?
Individuele en collectieve verantwoordelijkheid van de natuurwetenschappelijk-technische onderzoekers
Het komt mij voor dat verschillende symptomen kunnen warden waargenomen bij de natuurwetenschappelijke en technische onderzoekers van een
groeiend bewustzijn van de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke consequenties van hun werk. Ook deze verantwoordelijkheid is echter weer een
gecompliceerde zaak, waar concrete definities en nauwkeurige omschrijvingen
moeilijk zijn. De situatie is verward omdat beslissingen over 'bepaalde ontwikkelingen of over toepassing van nieuwe inzichten in de meeste gevallen niet door
de natuurwetenschappelijk-technische onderzoekers warden genomen. Dit is evident in de militaire sector maar het geldt ook voor vele industriele ontwikkelingen.
Men kan zich afvragen of de wetenschappelijk gevormden die bij technische
ontwikkelingen zijn betrokken een verantwoordelijkheid dragen die uitgaat
boven de verantwoordelijkheid van alle wetenschappelijk gevormden ten aanzien
van de wijze waarop ze hun wetenschap beoefenen of ten aanzien van algemene
waarden als geestelijke vrijheid, rechtvaardigheid. Naar mijn mening is er echter
wel degelijk sprake van een specifieke verantwoordelijkheid omdat de natuurwetenschappelijke technicus als specialist kan en moet bij dragen tot de oordeelsvorming over de maatschappelijke consequenties van bepaalde toepassingen en
over de gewenstheid van bepaalde ontwikkelingen.
De volgende overwegingen en beschouwingen lijken mij in verband met het
hier besproken punt van belang.
Het technisch wetenschappelijk onderwijs beperkt de aandacht niet tot de
„materiele" techniek, maar legt steeds meer nadruk op de techniek als invloed
op de maatschappij. Zowel de wetenschappen die zich bezig houden met de
industriele organisatie als werk- en leefgemeenschap, als de wetenschappen van
mens en maatschappij worden geacht deel uit te maken van de vorming van de
a.s. ingenieur.
Het is in dit verband wellicht van belang melding te maken van de enquete
die op initiatief van de groep bedrijfskunde van de T.H.E. is gehouden over het
voorkomen van verschillende niet-technische aspecten bij door ingenieurs beklede functies en over de mening van de ingenieurs ten aanzien van de meest
gewenste vorm van opleiding daarvoor. De enquéte omvatte ongeveer 2300
ingenieurs en de resultaten werden enkele weken geleden gepubliceerd. Zeer
opvallend was de grate responsie: 83,5 % van de geenquéteerden zond het
uitvoerige vragenformulier ingevuld terug. De globale conclusie is deze dat de
overgrote meerderheid van de respondenten te kennen gaf dat hun functie regelmatig niet-technische aspecten vertoonde en dat de respondenten het opnemen
van de betreffende vakken in de ingenieursstudie wenselijk achtten.
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Oak is het nuttig ons te bezinnen op de betekenis van internationale contacten
van natuurwetenschappelijke en technische onderzoekers. Vaak wordt gesteld
dat deze contacten wellicht een van de uitgangspunten zouden kunnen vormen
voor de geleidelijke overbrugging van ideologische verschillen. Het komt mij
voor dat deze mogelijkheden ook wel eens overschat worden, omdat over het
hoofd wordt gezien dat de ideologische verschillen dieper in de mens geworteld
zijn dan de gemeenschappelijke natuurwetenschappelijke overtuigingen. Toch
moeten deze contacten anderzijds ook weer niet onderschat worden. leder die
contacten met vakgenoten van achter het ijzeren gordijn heeft gehad, kent het
gevoel van weemoed en schaamte, dat wij ondanks zoveel gemeenschappelijks
toch zo gescheiden zijn. Met name zou ik hier willen wijzen op de Pugwashconferenties, waarvan er intussen zeven zijn gehouden. In deze conferenties
komen groepen van 25 a 50 natuurwetenschappelijke onderzoekers uit alle delen
van de wereld samen om zich te bezinnen op de toepassing van natuurwetenschap en techniek ten bate van de gehele mensheid. In de laatste conferentie in
september van dit jaar zijn enige voorstellen gedaan voor wereldomvattende
projecten op het gebied van de medische verzorging en van de voedselproduktie.
Het derde punt waar ik op zou willen wijzen is de grate belangstelling die op
vele plaatsen door natuurwetenschappelijk-technische onderzoekers wordt getoond voor discussies over de ethische aspecten van hun beroep en over de maatschappelijke consequenties van de techniek. Vele gespreksgroepen worden gevormd vanuit wetenschappelijke verenigingen, vanuit industriele laboratoria enz.
Op vele plaatsen wordt gezocht naar geschikte wegen om bij de oordeelsvorming door de beslissende instanties betrokken te worden.
Ik heb de indruk dat dit zoeken en tasten ook de achtergrond vormt van
Uw voorkeur voor het onderwerp, dat U voor deze studiedag hebt gekozen.
Indien U deze instelling ook na Uw studietijd weet te behouden zult U zich
zelf niet verliezen in Uw werk, maar zult U zich zelf daarin worden.

Adam voor de psychologen geworpen of Het scheppende kunstwerk
TH. GOVAART

„De mens van vandaag ziet er uit zoals Picasso en Klee en Appel
schilderen, en zoals Faulkner en Ionesco en wij schrijven. Men vergisse
zich niet, nooit kan men zeggen: Zo ziet de mens er toch niet uit. Door
hen ziet hij er pas uit" (Voer voor psychologen, p. 51).

P een van de laatste bladzijden van zijn laatste boek (Voer voor psychologen, p. 227) lezen we van Harry Mulisch de zin: „Het masker is geen
„schijn", die „het zijn" bedekt, maar een werkelijkheid, die het niets bedekt".
Deze op het eerste gezicht nogal cryptische bewering wordt gemakkelijk doorzichtig wanneer we ons de functie van het masker in de antieke tragedie herinneren. Daarachter immers verdween de in het spel onbelangrijke individualiteit
van de toneelspeler, terwijl het wezenlijke van zijn rot erdoor werd uitgebeeld.
Het was inderdaad dus een werkelijkheid welke het niets (althans het anbelangriike, datgene wat op dat moment niets betekende) bedekte; het was binnen het
spel volstrekt niet de schijn welke het zijn verborg, maar de waarlijk bedoelde
werkelijkheid waarachter datgene wat voor de realisatie van de tragedie niets
was verlaren raakte.
Verder merken we als we de antieke tragedie lezen of zien gemakkelijk dat
het hierin niet gaat am de historiciteit of zelfs maar de zinnigheid van het verhaal, maar am de werkelijkheid van het mensenbestaan dat bier in de maskerade
ontstaat. Leven we mee met het spel dan komt in ons iets tot leven dat dus wet
ergens als mogelijkheid van menselijkheid in ons verscholen is geweest, maar
dat toch pas tot gelding komt in het „spel". En omdat het bier steeds weer am
de meest wezenlijke menselijke ervaringen gaat (God, liefde, (load) blijkt de
ernst van het „spel" echter dan de zwaarwichtigheid van de dagelijkse „ernst".
„Door het masker wordt de mens en krijgt deel aan „het volstrekte leven",
waarin de romanfiguur zonder zelfbewustzijn leeft, omgeven door de nacht van
het verzwegene, zoals het kind. De wereld van het masker is de beste aller mogelijke wereld, want zij is het bestaan" (V.V.P., 230). En van de kunstenaar
uit gezien: de creatie is zijn masker, pas in zijn schepping is hij werkelijk tot
leven gekomen. Meer dan hijzelf zichzelf is, is de waarachtigste gemaskerde die
hij geschapen heeft hemzelf. En het blijkt waar „dat Shakespeare door Hamlet
is geschapen, Beethoven door zijn symfonieen is gecomponeerd, dat Rembrandt
in het beste geval op de zelfportretten lijkt, dat Marx uit het socialisme is geboren, dat de zoon de moeder baart, dat de zon het oog heeft geschapen, dat de
liefde de minnares schept en dat het ei de kip legt" 1 ) (V.V.P., 82).

O

1 ) Aan dit citaat gaat de zin vooraf: „De psychologen? Vruchteloze, intelligente
Laten we
mensen, die menen dat zij het werk tot de schrijver kunnen herleiden - .
rustig blijven: ook „vele critici moeten in het water geworpen worded'. A fortiori
als ze met de psychologen heulen! — En dan nog even het „antwoord aan een psychiater: Het wordt hoog tijd dat u eens naar een goede psychopaat gaat". r Het
zou kunnen wezen dat we op de goede weg zijn
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Elders wijst Mulisch trouwens op het onderscheidende tussen de werkelijkheid van het leven en de werkelijkheid van het beschreven leven: het alleen
maar geleefde is omgeven door een chaos van andere feitelijkheden, het eenmaal beschrevene bestaat echter, is door het scheppen uit de chaos genomen,
„doordat het omgeven is door de nacht van het verzwegene. Het ligt gevat in
het onbekende als een edelsteen in het erts. Als hij (de man in het boek, G.)
vloekt, denkt hij niet tegelijkertijd: het zeil is koud, wat een srnaak in mijn
mond, moet ophouden met roken, wat een idiote droom, die verdomde kies doet
weer pijn, en honderdvoudig gedwarrel meer, neen, als hij vloekt houdt de
wereld haar adem in, in de Sahara stoppen de karavanen, in Moskou de ondergrondse en aan het firmament de planeten: zijn vloek dondert door een verstard
heelal. En zo gaat zijn leven voort, als het lot der wereld" (V.V.P., 99). En
deze twee zaken — de volstrektheid van het geschrevene en de scheppingsmacht
van het masker — vallen dan samen; want de meest volstrekte macht is de
scheppingsmacht en het geschrevene is de scheppende maskerade. De schrijver
schrijft zich niet uit in zijn boek, hij schrijft zich pas. En als hij twee minuten
geleden is opgehouden met schrijven is hij al in een volgende bestaansfase . . . .
die, voorlopig althans, niet binnen het bereik van de lezer komt.
Anderzijds is er continuiteit in het leven van de mens en in het scheppen van
de schrijver: hij is er juist op uit de voortgang van zijn ontstaan te scheppen en
hij weet dus dat zijn verleden erin meespeelt.
Mulisch merkt dienaangaande in zijn Zelfportret met tulband (V.V.P.) op
dat men een dubbelverhaal zou kunnen schrijven over iets dat men ooit beleefd
heeft: eerst wat men weet Coen beleefd te hebben, vervolgens wat men nu beleeft, nu men het zich herinnert. Op grand van de overeenstemming van een
reeks van deze laatste belevenissen kunnen een aantal totaal verschillende voorvallen van vroeger vandaag belangrijk worden: zij brengen door hun parallellie
de mens op het spoor van leidmotive in zijn ontstaansgeschiedenis: „Wie lang
genoeg aan zijn leven heeft gesnuffeld, die ruikt tenslotte een dag die steeds
terugkomt. Die dag gebeurt er steeds hetzelfde: in altijd andere vormen, krachtvelden, structuren is hij de transformatie van eenzelfde actualiteit, die de lijfsgeur van zijn leven is. Dat is het vandaag". Het opsporen van dit Vandaag is
de opgave welke Mulisch zich stelt in Zelfportret met tulband. Hij — in 1927
geboren — beschrijft dagen en voorvallen uit zijn leven in 1930, 1936, 1938,
1944, 1946, 1951, 1957, 1958 en 1960. Het zijn niet allemaal ingrijpende gebeurtenissen die beschreven warden, maar er is wel een steeds parallelle structuur. Hij zegt hiervan: „als mijn le vandaag representatief is voor alle volgende, dan is hun gemeenschappelijk schema: ambrosia gevoerd — de opdracht —
de verdwenen vader — de boze droom" (V.V.P., 167-168). En hij waarschuwt
dan nog voor het gevaar van „verkla.ren" en wijst op het alchemistische axioma:
obscurus per obscurius, ignotus per ignotius 2 ). Met recht, wanneer men verklaren in rationalistische zin opvat; ten onrechte, wanneer men zich bewust is dat
een verklaring jets dichterbij kan brengen juist door te laten zien waar en in
hoeverre het geheim gehandhaafd blijft.
Wanneer er in verband met de moderne Nederlandse letterkunde wel Bens
over geestelijk exhibitionisme gesproken wordt kan het gebeuren dat men de
2 ) „Verklaar - het duistere door wat duisterder is, het ongekende door wat nog
minder gekend is.
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auteur Harry Mulisch op het oog heeft. Er is in mij dan steeds een innerlijk
verzet tegen deze terminologie, terwijl ik anderzijds begrijp dat bepaalde mensen hun geschokt-zijn moeten afreageren. Volgens mijn encyclopedie is exhibitionisme ,,ontblotingszucht, naaktloperij, ziekelijke neiging de eigen geslachtsorganen te ontbloten .". We zoeken „nudisme" op en vinden dan „stelsel
van lichaamscultuur, dat het naaktlopen bevordert om beweegredenen van gezondheid en van natuurlijkheid en van zedelijke opvoeding". Goed zo: de term
„ziekelijk" zijn we alvast kwijt.
Ik geloof dat we nu wel ongeveer komen waar ik wezen wil. Een „geestelijk,
nudist" zou dan demand zijn die, wanneer althans het „klimaat" er zich toe
leent, het niet nodig vindt bepaalde facetten van zijn innerlijke structuur verborgen te houden; ook niet, al is iets dergelijks in zijn gewone samenleving
niet gebruikelijk. Hij doet zulks om redenen van geestelijke hygiene in de overtuiging dat het psychisch gezond is en de openbare zedelijkheid bevordert. Een
literator kan zich er in deze geest toe geroepen voelen, de aandrift bezitten, of
incidenteel er zin in hebben in- of expliciet allerlei dingen omtrent zijn persoonlijke innerlijke structuur of omtrent zijn persoonlijke belevenissen, rechtstreeks of via suggesties en symbolen aan zijn lezers mede te delen; waarbij we
ons ook nog moeten realiseren, dat dat „willen mededelen" pas achteraf kan
komen en bij het schrijven als zodanig nog niet per se een rol hoeft te spelen.
Het lijkt mij nu niet geheel onmogelijk, dat we de schrijver Harry Mulisch in
deze zin wel min of meer een „geestelijk nudist" kunnen noemen.
Afgezien van de feiten nu: primo, dat deze auteur — mocht mijn veronderstelling juist zijn — niet beslist ziekelijk hoeft te zijn (ik vraag me overigens of
of deze vaststelling relevant is: immers, hij kan het tOch wel wezen en: wie
bewijst dat de ziekte schadelijk zou zijn voor het schrijverschap?) secundo,
dat we de morele quotatie van het „geestelijk nudist-zijn" buiten beschouwing
laten . . . . moeten we vaststellen dat geestelijk nudisme altijd betrekkelijk zal
zijn. Betrekkelijk in die zin: dat geen sterveling in staat is zijn hele geestelijke
bagage als een overzichtelijk geheel uit te stallen; ook in andere betekenis, dat
geen enkel „ander" ooit in staat zal zijn vast te stellen of de geestelijke nudist
nu alles openbaar maakt wat hij openbaren kin en of alles wat hij „openbaart"
ook inderdaad tot zijn geestelijke bagage behoort. Anders gezegd: ook hij die
zich nudistelijk voordoet kan achterhouden en voor de gek houden. Het lijkt
mij — vooral bij Mulisch — van belang zich dit laatste te realiseren.
Ter zake . . . .
Het ambrozijn der ijdelheid en de onvervulde opdracht.

In de bundel Chantage op het leven vinden we het verhaal „Oneindeliike
aankomst". Het begint: „Ik zou de sprong volvoeren waarmee ik in Haarlem
beroemd geworden ben". Dan volgt de mededeling dat de sprong uit een mislukte salto was ontstaan, maar geweldige ibewondering oogstte, omdat men hem
voor tevoren berekend versleet. Schrijver vervolgt:
„Daartoe gebracht door het applaus, reconstrueerde ik in de volgende weken mijn
wondersprong, zoals deze uit de verkeerde afzet en de pijn resulteerde. Snel genoeg
had ik hem onder de knie; ik verfraaide hem nog wat, ofschoon ik dat misschien niet
had moeten doen, en nu volvoer ik hem eenmaal per week: donderdags om drie uur.
Vaker niet, want dan zou men er aan gaan wennen en mijn prestatie niet meer naar
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waarde schatten. Pijn heb ik er niet meer bij, en mijn schreeuw is nu gestyleerd.
Donderdagsmiddags doet het zwembad tegenwoordig uitstekende zaken. De straatjeugd kent mijn naam: Harry Mulisch heet ik".

Vooral de opzichtige vermelding van de eigen naam van de auteur — dus
niet alleen van de belangstelling genietende atleet maar ook van de op zijn
publiek spelende schrijver — laat bij de lezer onherroepelijk een rood lichtje
aan gaan: hij merkt dat hij „ergens" voor de gek gehouden wordt. Er wordt
jets teveel gesuggereerd: vanuit (oorspronkelijk) onvoldaanheid en gebrokenheid schrijf ik mijn werk; ik dik de show nog wat aan; de werkelijke bewogenhejd heb ik inmiddels wel weten te elimineren; mijn producer vaart er wel bij
en ik heb een dankbaar publiek . . . . zo'n beetje van de zelfkant overigens. De
schrijver staat hier inderdaad in zijn zwembroekje (een paar bladzijden verder
wordt dat hem ook van het lijf gerukt), maar wellicht jets te nadrukkelijk:
geen nudisme, maar Folies Bergeres.
Intussen blijkt de volkomen beheerste sprong toch niet zonder risico. De springer
raakt het plafond en stort naar beneden: „Ook meende ik de dieren van Jeroen Bosch
te zien, en toen alleen nog maar iets zwarts, dat mij gulzig in zich opnam". Later —
weer bij bewustzijn r blijkt hij in een ruimte vol machines, handles, draden en buizen
te zijn. Een oud mannetje vraagt hem of de directeur hem toegang heeft toegestaan.
„Nee, zei ik kort, met een directeur heb ik niets te maken". Na een kort gevecht
gooit de machinist hem door een luik naar beneden „Voor hoogspringers is er
altijd nog een verdieping lager". Het blijkt een grauwe, uitgestrekte, via stalaktieten
met enige centimeters water volgelekte kelder te zijn van enorme afmetingen en door
schelle peerlampen verlicht. Ieder geluid roept een eindeloze reeks echo's op. De
naaktheid hij is bij de val ook zijn zwembroekje erbij ingeschoten blijft voorlopig hinderlijk. „Onafgebroken wist ik haar aanwezig, doordat de druk der kleren
er niet was, welke op die plaats nooit ontbreekt. Daardoor leek het of mijn buik en
geslachtsorganen, eindelijk van de eeuwige druk bevrijd, zich uitzetten, zich door
krachten van binnenuit groat maakten om de kelder in zijn geheel te vullen. Deze
proportieveranderingen van mijn lichaam deden mij krom en scheef lopen, — met dit
lichaam moest ik het lopen nog leren
Hij gaat verder en went aan het weinige
licht alles lijkt eindeloos. „Ik zat in de holle kern van een oneindig blok gevangen" en: „het was alleen maar nacht die zich tot mijn verblijfplaats had versteend".
„Niets bevindt zich in enige nabijheid", fluisterde ik zacht tussen mijn tanden. Blijft
echter een absurd hoopgevoel: „absurder dan absurd naast een inzicht in het absurde,
en daardoor de absurditeit een late zin gevend". En hij verlangt naar Haarlem terug.
„Waar of ik het ook zou moeten zoeken: naar het oord waar mijn vervloekingen
lagen, en mijn kleren. Naar de Grote Markt, het Houtplein en de Dreef. Mijn kleren
zou ik aantrekken, mijn vervloekingen terugnemen en afzien van iedere vermaardheid,
die ik uit ressentiment had opgebouwd
Was dit een capitulatie? Verloor ik nu mijn ziel als een laffe praatjesmaker, omdat
de zekerheden de een na de ander om mij heen wegsloegen? (.. ..) Intultief wist ik
zeker, dat er een mogelijkheid was om Haarlem ook zonder enige terugname te hervinden. (....) Ik wist, dat dit Haarlem op een ander niveau ook weer bestond. Dat
Haarlem zou ik weten te vinden". Doorlopend vindt hij een oud grammofoontje.
Opgezet begint het: „Het niet doen van de juiste aangifte wordt gestrafd met levenslange dwangarbeid in het oude Haarlem en de doodstraf tot besluit". Dan vraagt het
personalia en vervolgt: „Drie verbindingen bestaan er tussen dit gewelf en Haarlem.
(....). De eerste begint bij de gang drie meter achter je. Dat is de goede weg naar
het nieuwe Haarlem". Het blijkt een put vol verschrikkingen: een „schoorsteen van
de her. Dan is er „de onmogelijke weg": een stenen trap, die zo toeloopt, dat er op
het einde slechts nog een stip opening is, een punt licht van het nieuwe Haarlem.
En tenslotte is er „de kortste weg": hij wordt ertegen gewaarschuwd, het is een ladder, maar die leidt ofschoon hij omhoog gaat naar beneden. „Dat Haarlem is niet
goed", zegt de grammofoonplaat. „Voor wie hier doorheen gegaan is, voor die is
dat Haarlem niet goed meer". Hij wil de tegensputterende plaat stilzetten, maar
„Wacht!" riep zij, en het was of er nu plotseling een wanhopige toon doorheen
3
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Honk. (....) „Ook ik", Honk het toen, „loop in de cirkel van oorzaak en schuld
mijzelf achterna".
Maar ofschoon hij het gevoel heeft van zichzelf weg te drijven, beklimt hij zonder
aarzeling de ladder en komt door een luik terug in de open lucht, in Haarlem. „Toen
mijn ogen begonnen te kijken zag ik het gras, de lucht, bomen en zomerdag, inderdaad, ik zag het. Wie zal hier spreken? Als een scheur viel de ontgoocheling door
mij heen. Dit was het overspel in de ogen. Wat ik hier zag, het was niet het nieuwe
Haarlem, ik had het geweten; met de wereld in de cirkel op mijn Borst had dit niets
te maken. Het was de oude wereld, de onze, maar nu ouder dan oud, doder dan
dood, doordat ik in de kelder was geweest en daar op mijn borst het nieuwe leven
had gezien". Hij vindt overall en klompen, wandelt terug naar het zwembad, dat leeg
is gepompt en waar men hem aan het zoeken is. Hij is duidelijk alle verbinding met
mensen en wereld kwijt. Hij gaat de stad in. „Robot, homunkulus liep ik voort. Niets
restte er nu meer". Bij het station komend ziet hij de mensen weer. „Terzijde stond
een groepje oude, afgedankte proletariers, zwart en groezelig. (....) Ik voegde mij
bij hen. (....) Ze lurkten aan hun pijpen en keken naar de bedrijvigheid, geduldig, verzonken, maar ook waakzaam, als wachtten ze op iets, dat misschien lang kon
uitblijven, maar zeker komen zou. Ik wist toen al, dat ik hen weer zou verlaten om
naar de kelder terug te gaan en weg te reizen. Maar misschien dat ik zal weerkeren,
juist op het ogenblik als datgene waarop zij wachten, gekomen zal zijn" (slot).

Het is duidelijk dat de ijdeltuit die in het begin van het verhaal zijn sportuithaalt niet in staat is de hem gegeven opdracht te vervullen. Hij heeft
royaal gesnoept van het ambrozijn der ijdelheid, hij heeft zichzelf altijd heel
flink gevonden in zijn verachting voor de bestaande Haarlemse gemeenschap,
maar hij blijkt aan zichzelf overgelaten niet in staat de risico's van een werkelijk
eigen en onafhankelijk bestaan te aanvaarden.
Nu is dit allemaal — het blijke ook uit mijn formuleringen in de vorige
alines — bij Mulisch nog niet zo erg pregnant en schokkend, ook niet zo bijster
origineel, toch wel vrij opzettelijk aandoend en te dicht liggend bij christelijke
ascetisch-mystiek aandoende ervaringspatronen; maar naast de reminiscenties
aan zondebesef, uitverkoren-zijn tot volstrekte zelfontlediging, angst zichzelf te
verliezen om zichzelf te vinden, terugval op de gemakkelijkste weg en besef
hierin gefaald te hebben — naast al deze „obligaten" zien we eerste elementen
van een eigen „mythos": de kelder, de stalaktieten, de proportieveranderingen
van het lichaam, het grammofoontje, de trap en de ladder, het leeggezogen
zwembad, het groepje wachtenden enz.
Welke grate groei het compositievermogen van Mulisch dan tussen 1952 en
1958 heeft doorgemaakt blijkt duidelijk, als we in Zelfportret met tulband het
„le Vandaag (1930)" gaan lezen.

stunt

De driejarige Harry komt de slaapkamer van zijn ouders binnen, zijn vader voert
hem een lepel honing en geeft hem tegen moeders zin de opdracht een pakje sigaretten te gaan halen. Veel raadgevingen
je op het smalle stuk
voorzichtig zijn
van het stoepje goed aan het hek vasthouden goed onthouden: Lucky Strike ....
kwartje niet verliezen; en hij is op weg „Hoezeer houd ik mij vast aan het hek! Stap
voor stap doorgedrongen in het heelal, en om de hoek, ben ik de meas. Van spijl tot
spijl (....), als een aap worstel ik over de stoep, waar twee als ik naast elkaar kunnen lopen. Maar zonder volstrekte onderhorigheid zouden de jubelende gevaren mij
nu verzwelgen! Ik ben in de wereld, alleen, en van een opdracht voorzien: Lucky
Strike!" --- De hummel komt teruggedraafd, met het pakje
„Pappa, pappa"
moeder is alleen „ik hoor niet wat zij zegt, geef haar het pakje" ... , ren heen
en weer: „Pappa is naar Amsterdam" .... En de kleine draaft weer naar beneden,
roept tegen het meisje, de tuinman en zomaar in het wilde weg: „Ik heb sigaretten
gehaald. Vcor pappa!" — Later in de zon, met zijn dieren en de hond op het tapijt,
soest hij en ....
geheimzinnige tocht langs
„Ik droomde de oudste droom in mijn geheugen"

ADAM VOOR DE PSYCHOLOGEN GEWORPEN

43

een somber landschap een open plek in een .bos „Tegen een ondoordringbare bladerwand zit een forse vrouw met gekruiste benen op de grond, het doodzwarte haar strak omhoog in een grote knot. Rechts van haar ligt een grote stapel
gescheurde, verfrommelde, opengebarsten pakjes Lucky Strike. Daar ben ik mee
geslagen. Ik wordt iedere dag met twee pakjes Lucky Strike op mijn rug geslagen,
niet hierom of daarom, maar het gebeurt. Ik draag alleen een onderbroek. De vrouw
kijkt naar mij en tast naar een pakje maar dan arriveert op een bliksemsnelle,
ondoorzichtige manier een nieuwe zending Lucky Strike: harde, glanzende pakjes, die
erg pijn doen. Links van haar zijn zij uitgestort. De vrouw ziet, dat ik schrik. „Wat
wil je liever", vraagt zij, „eerst met een zacht pakje geslagen, en dan met een hard,
of omgekeerd?" Zij is geen heks, het hele geval spijt haar misschien zelfs, hoewel dat
niet te zien is. Ik denk niet lang na: „Eerst met een hard" " (slot).

Het is al uit deze samenvatting en deze enkele citaten duidelijk dat de symbolentaal heel wat minder opzettelijk klinkt. Er komen hier evenwel twee elementen bij: in plaats van een mechanische en zichzelf ook nog beklagende
initiator (het grammofoontje) hebben we hier een levende, maar eclipserende
vader-opdrachtgever, die echter de initiatie wel op gang brengt en met raadgevingen steunt; wiens verdwijning overigens aanvankelijk (en aan de oppervlakte) nauwelijks wordt ervaren; vervolgens wordt de opdracht wel bevredigend
uitgevoerd zonder dat er een beloning behalve die der zelfbevestiging — op
volgt, terwiil de aan de hele situatie vastzittende droom een „straf" suggereert
die niet van de vaderfiguur komt (de vrouw is ook geen „heks" en doet misschien met tegenzin iets onvermijdelijks), goed wordt doorstaan (ook als min
of meer noodzakelijk wordt aanvaard) en „ergens" zelfs uit lucky strikes bestaat !
Ten vervolge . . . .
„Ik heb geen vader en moeder meer,
moeder meer, moeder meer,
Ik heb geen vader en moeder meer,
en daarom ben ik hier
Van jampot, jampot,
en daarom ben ik hier".
Kinderliedje

Nadat het „le vandaag" gecompleteerd is met de overwegingen over de
werkelijkheid van het geschrevene waarvan we al melding hebben gemaakt,
wordt in het tweede hoofdstuk (1936 — het jongetje is dan negen jaar) het uit
elkaar gaan van vader en moeder verteld. Harry komt naar huis gerend, „naar
de verse broodjes met koffie" (ambrosia). Vader en moeder zijn boven. Etend
hoort hij de stemmen. Hij speelt wat met de papagaai. Alice (de moeder) blijkt,
gezien de fragmenten op haar schrijftafel, weer met een legpuzzel bezig . . . .
ergens de staart van de Uiver .... zal hij naar Schiphol gaan? Op zijn eigen
kamer hoort hij nu de stemmen onder zich. Hij kruipt in de poppenkast. Ling
Tang maakt Jan Klaassen dood. Katrijn klaagt. De Dood van Pierlala krijst
triomf.
Dan zit de kleine jongen te dromen op de trap. „Achter mij is het langzame tikken
van de staande klok (....). De deur gaat open. Pas als ik hem weer dicht heb horen
gaan, draai ik mijn hoofd om. Uit een verre hoogte kijkt Alice op mij neer. Zij is in
een beeld veranderd. Haar gezicht is verborgen achter een grauw, vaal masker,
waardoor duizend barsten lopen. Aileen haar blauwe ogen leven en kijken mij uit de
dorre klei aan. Als zij niets zegt, sta ik langzaam op. „Ga je weg?", vraag ik. Zij
zegt: „Ja". Een paar schilfertjes dwarrelen van haar gezicht op de grond. Zij draait
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zich om en gaat de deur van haar eigen kamer in. Dan zie ik alleen nog de hoge,
staande klok van zwartgelakt hout tussen de twee gesloten deuren. Achter glas het
langzame, koperen deinen van de pendel op de donkere gang" (slot).

Van de zondag in „3e Vandaag (1938)" zijn geen grootse of op het eerste
gezicht belangrijke gebeurtenissen te melden.
De zondag wordt als een natuurramp ervaren. K.V.K. (de vader) veracht en tyranniseert de elfjarige zoon. Hij moet in K.V.K.'s gebruikte badwater geen water
erbij doen. Tijdens de maaltijd blijkt K.V.K. op de sofa liggen: „Bedreigd in mijn rug
eet ik mijn bord schoon tegenover de lege stoel met het onaangeroerde bestek". Weggestuurd na het eten vindt Harry Frieda, de gedienstige, huilend in de keuken. K.V.K.
heeft haar afgebekt en niets gegeten van wat zij met zorg heeft klaargemaakt. „Laat
hem Loch de pest krijgen, die rotschoft", troost Harry. Naar de slaapkamer van
K.V.K slenterend schrikt de jongen zich dood als hij daar al weer op het bed blijkt
te liggen. Hij vlucht naar zijn vliegtuig: het is langzamerhand een onbegrijpelijk
gedrocht geworden. „K.V.K. zou wakker worden, als ik ging timmeren". Hij gaat uit
het zolderkamerraampje hangen, droomt wat, besluit te gaan lezen .... De wonderlijke verdwijning van Bram Vingerling, die tijdens proeven in zijn zolderkamertje
onzichtbaar wordt. Ja
zelf proeven nemen,
een laboratorium inrichten
”Brandend van inzicht gooi ik het raam open en leun zo ver ik kan naar buiten. In
een ligstoel in de tuin ligt K.V.K. met gesloten ogen in de dunne zon, pal kijk ik op
hem neer. Hij heeft een zwarte winterjas aan en een zwarte hoed op, zijn mond is
opengezakt in het bleke licht" (slot).

Nadat het tweede hoofdstuk weer is afgesloten met een literaire hypothese:
uit een vrij willekeurige zin van een werkelijk schrijver smeedt men zonder
moeite niet alleen de sleutel tot zijn oeuvre, maar zelfs tot zijn persoonlijke
levensgang 3 ), volgt hier nu een uitweiding over de techniek als „uitbreiding
van het lichaam", waarna dan de vraag rijst waar de grens is tussen het lichaam
en de technische uitbreiding ervan. Wellicht is alleen het centraal zenuwstelsel
wezenlijk. Anderzijds zou het dan mogelijk zijn „dat de techniek een regelrechte
biologische ontwikkeling van het menselijk geslacht is". En misschien is de
technische nivel leringstendens alleen een fase in een proces dat zal voeren tot
mensen plus techniek plus aarde als een, nieuw, zich dan weer verder ( ?) evoluerend wezen. Er zal dan — bij deze unio technica — ook geen mystieke God
meer nodig zijn en de zondag (die dag van chaos omdat de techniek stil staat)
zal opgeheven kunnen worden.
In drie fasen zijn inmiddels dus de moeder, de vader en de Vader vervaagd.
De vader heeft het kind — zo moeten de suggesties wel verstaan warden — de
moeder ontnomen, zij het dat het contact met haar nu juist (op de woensdagmiddag) als ontspanning ervaren wordt. Van haar krijgt Harry ook het boek
over Bram Vingerling. De vaderfiguur wordt nog slechts als bedreiging ervaren, niet alleen in wat hij doet, maar ook in de symboliek die hij oproept; het
zwarte haar van de met pakjes Lucky Strike slaande vrouw en de zwarte klok
bij de verdwijnende moeder culmineren in de zwarte winterjas en de zwarte
hoed van K.V.K. die juist in Harry's gezichtsveld komen als hij meent zich ooit
onzichtbaar te zullen kunnen maken. De opengezakte mond in het bleke licht is
al genoeg om het beeld van doodsdreiging onontkoombaar te maken, maar
daarenboven heeft de schrijver zelf de zwarte klok al met de tijd en de dood in
verband gebracht (V.V.P., 111).
3 ) Op bijzonder frappante wijze laat Mulisch de samenhang zien tussen de zwarte
klok in de gang van de huisdokter, die Akelei (in „Het zwarte licht" ) gaat uitnodigen
voor de viering van zijn verjaardag, en de zwarte klok die hij bij het vertrek van zijn
moeder heeft zien staan. 1k kom er nog op terug.
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Tenslotte moet, na dit alles vrij vanzelfsprekend, de God die eeuwenlang „de
specie (was) die de mensen bij elkaar hield" vervangen warden door de als
exacter (betrouwbaarder) ervaren techniek.
Gedeeltelijk zijn hier gereleveerde symbolen (plus nog een aantal aansluitende) ook te vinden in het al in 1954 geschreven verhaal: „De sprong der paarden en de zoete zee". Het begint met het volgende cursiefje:
„Om een inzicht te krijgen in de ondergang en het hoge behoud van de menselijke
geest, diene dit bericht inzake de mythologie van het voormalige eiland Schokland,
gelegen in het oostelijk deel der voormalige Zuiderzee".

Hier heeft inderdaad de ondergang waarin het behoud ligt plaats: Gustaaf
Nagelhout wordt gek, Ubbe Joziasse riidt zich tegen een boom te pletter, Gnodde Joziasse en zijn broers verzinken in de Zuiderzee en de halfgod Binar riskeert de eenzaamheid en de schrijfarbeid, tart de goden en vervloekt de wereld
en proeft, zelfs van het geschrevene beroofd en staande aan het strand van de
zee, het zoete water. Hij daalt duidelijk en uit eigen keuze in de put of en in
hem incarneert Mulisch zijn mythos.
Het zijn vier verhalen, deze novelle. Het verhaal van de eerste verliefdheid van de
dertienjarige dorpsjongen Gustaaf, objectief verteld, de meest gewone jeugdleifde
welke men zich kan voorstellen. Maar in het tweede verhaal, dat wat Gustaaf Nagelhout zelf schrijft in zijn schoolstrafschrift, is de vrouw die tegen hem aanliep toen hij
als aan de grond genageid het meisje Bessie stond na te kijken al het zwarte nude
wijf geworden. De wat sputterende en met een met ijzer beslagen stok vonken uit de
kinderhoofdjes tikkende leraar beet „de spugende man met de vlammen aan zijn
benen". En hij vertelt: „Toen ging ik heel vaak in de duinen zitten en wou mezelf
dood maken. Maar toen dacht ik, het was heel donker, op een nacht, Bessie, ik ga
Bessie dood maken. Toen ik dat dacht werd alles ijskoud en ik heel bang van binnen
en toen gebeurde er ik weet het niet meer. Maar toen zag ik het plafond en ik kende
alles er van; ik voelde me zo thuis. Wie was Bessie? Wie was Bessie?"
Intussen is Bessie bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Gustaaf vertelt:
„Toen zag ik mijn vriendje en ik ging naast hem op de stoep zitten, maar hij zei niet
eens iets tegen mij. Toen kwam er langzaam om de hoek met een hele grote zwarte
doek over zijn rug een heel groot zwart ....-. Dan — Gustaaf ligt buiten in het gras
te schrijven, terwijl iets verder lachende meisjes te paard in het rand rijden springt
een van de dieren op onverklaarbare wijze uit de rij, midden in de struiken waar de
jongen achter ligt, wondt hem, slaat zelf over de kop en werpt de berijdster meters
verder op de weg. „Maar bloedend stond Gustaaf alweer overeind; hij schudde zijn
verscheurde armen boven zijn hoofd en krijste: „Ik ben een groot tovenaar geworden!
En pas op voor mij! Pas op voor mij! De vansevaan klopt voor de vansevaan! Klansepool!"
Een broodbezorger vindt dan het schrift van Gustaaf en leest diens verhaal voor
in de keuken van een margarinefabrikant. Onder het luisterende personeel is de
chauffeur Ubbe Joziasse. Als deze het verhaal weer aan zijn vader oververtelt — de
Schoklander Gnodde Joziasse gaat het al over een verstijfde man die wordt aangevallen door een heks, terwijl hij op een heel mooie vrouw met prachtig haar staat
te wachten. Als zij komt blijkt hij aan de grond vastgespijkerd en als hij hulpeloos om
zijn vader roept komt een brandende vuurspuwende man, die hem veroordeelt zijn
hele leven te moeten schrijven. Terwijl Gustaaf nog verteld heeft dat zijn vriendje
met het meisje uit een poeltje met een schepnet visjes staat te vangen, weet Ubbe al
te melden dat vrouw en vriend en minnaar gedrieen op het meer gaan vissen. Hij
besluit: „En op het laatst zat hij in de duinen en wou zelfmoord plegen. (....) Hij
wilde ineens het stuur omgooien (....) en in voile vaart tegen een boom oprijden.
(....) Maar op een donkere nacht (....) toen dacht hij bij zichzelf: nee, niet mezelf,
ik ga haar vermoorden! En toen werd alles ineens zo koud als ijs en hij schrok zich
dood! Maar later keek hij naarboven en herkende alles, zodat hij zich helemaal thuis
begon te voelen en erg rustig werd. (....) Op het laatst ging hij naast zijn vriend
zitten, die uit de boot, die botter, weet u wel, waarmee ze toen hadden gevist, maar
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hij kreeg geen antwoord. Toen kwam er langzaam iets heel groats te voorschijn, met
een grate zwarte doek over zijn rug .... (....) Ik weet niet wat het was ....". En
als vader zegt dat het hele verhaal van a tot z gelogen is, roept Ubbe: „O vader,
dan heb ik de waarheid gelogen!"
Wanneer Ubbe zich dan — met de margarinefabrikant te pletter heeft gereden
keert zijn vader terug naar zijn vier broers Odde, Slikke, Ubbe en Stobbe die clandestien na de dood van hun respectievelijke zoons weer het oude eiland Schokland
bewonen en hun broer aan het strand van het Iiselmeer met een oude batter op komen
halen. Walgend constateert Gnodde dat het zeewater weer zoeter is geworden. En
terwijl de zon daalt en de boot langzaam zinkt vertelt de oude man het verhaal van
de halfgod Binar, de voorvader van alle Schoklanders, die de zeegodin Leia beminde.
De oppergod stuurt echter de heks Foki om Binar aan de grand te nagelen en met
stomheid te slaan; en wanneer de laatste am zijn vader roept verschijnt het vuurspuwende monster Geidallr om hem te veroordelen „tot levenslange schrijfarbeid,
omdat hij, een halfgod, de godin der zee beminde. Want alleen goden was het mogelijk een godin te beminnen, of voor een mensenkind gelijk zijn vader, nimmer voor
een halfgod; voor de halfgod, te veel mens voor de goden, te veel god voor de mensen, is er slechts de eenzaamheid". Maar dan tart Binar de goden en schenkt al zijn
bezittingen aan Gorr, zoon van een der luchtgoden, om met hem en Leia te gaan
vissen op de zee: in de eerste aller batters. Maar Foki's vloek blijft van kracht: hij
kan alleen schrijven; en hij steelt Leia's kroon van hertengewei en schrijft aan de
hemel dat hij }oar liefheeft. Maar zij ziet niet op naar de hemel en in wanhoop ligt
Binar daarna aan de oever van de zee, ziet de gedachte aan de dood naderen
voor Leia. „De dood, de dood voor Leia! De dood voor de zee!" Als hij weer ontwaakt is het nacht. „Hij bleef stil liggen en keek naar boven, naar de sterren, hij
herkende alle sterren en voelde zich in de wereld als in een behouden haven ....".
Dan is de kroon van Leia weer gestolen en het door Binar geschrevene is verdwenen:
hij zit weer aan het strand met Gorr .... „Then kwam er langzaam iets ontzaglijks
te voorschijn, zwart .... de dood .... het .... het ...." — en terwijl de boot
met de vijf grijsaards schommelend wegzinkt — „ . het zoete water ....
fluisterde Gnodde, en verdween met zijn broers in de diepte". En weer met een cursiefje eindigt het stuk: „Aldus de samenhangen, volgens welke Gustaaf Nagelhout op
13-jarige leeftijd de geestelijke vader werd van de mythologie van het eiland Schokland, dat echter niet meer bestaat en heden ten dage een langwerpige verhevenheid
in de Noordoostpolder is, omgeven door sappige weiden en golvende korenvelden".

Op het eerste gezicht al zien we in dit verhaal de groei van een elementaire
en primaire menselijke ervaring — een jeugdverliefdheid van een vrij primitieve
jongen — tot een „echte" sage, tot een mythologisch verhaal, dat dus naar zijn
aard appeleert aan een heel complex menselijke ervaringen: van sociale, psychische, erotisch-sexuele, historische en religieuze aard. In de kleine kern blijkt de
hele verwevenheid van het mens-zijn in aanleg en groei aanwezig.
In de mythe ligt allerwezenlijkst de oorspronkelijke geschiedenis van de
mens: zijn ontdekking van het eigen mens-zijn, zijn eerste en laatste opgave en
taak, hem geschonken door de godheid, maar te verwezenlijken binnen de kring
van gemeenschap en medemenselijkheid; tussen de moederschoot en de terugkeer in het zoete water ligt de fase van het heimwee naar „het andere" en de
vruchteloze eis in het streven daarnaar gesteund te warden door de (hier plotseling machteloze) vader, die zijn zoon alleen laat en niet kan verhinderen dat
hij met vuur wordt ,bedreigd en gedwongen wordt zijn comptetering en voortzetting van menselijkheid, onafhankelijk van hem, zelf te scheppen in zijn taal:
de mythos . . . En deze blijft wanneer de zoon alweer gestorven is en de vader
na hem ook is heengegaan . . . . wanneer „Schokland een sombere heuvel in de
weide (ge)worden (is), — en geen mens meer zal weten wat een mens is".
In de kelder waarin het water langs stalaktieten neerdruipt waadt de zoon,
gekweld door de naaktheid en de ongeproportioneerdheid van zijn ondedijf, op
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de onzinnige aanwijzingen van het machteloze grammofoontje, zonder de durf
in het vuur neer te dalen, in het nauw gedreven in zijn poging naar een nieuwe
wereld op te stijgen, tenslotte weer naar het waterloze, leeggezogen zwembad.
Maar hij zal voortgaan tussen de stoeten gestorvenen tot hij weer zal durven
afdalen in de kelder, de ondergang riskeert en daarin zijn definitieve voltooiing,
zijn „eindelijke aankomst" zal vinden. Hij zal door de put, de waanzin (Gustaaf
Nagelhout), het dodelijk ongeval (Ubbe Joziasse) of de verdrinking (de vijf
broers) heen moeten om tot zijn eeuwig 'even in de mythos, zijn zelfcreatie in
de taal en het kunstwerk te komen. Hij zal door de dood van de zijn zoon minimaliserende vader (zwarte jas, zwarte hoed, opengezakte mond) en van de het
kind afremmende Vader (de chaos van de zondag) heen, onzichtbaar geworden
achter het masker, turend door de spleten naar de glans van de koperen slinger
binnen in de zwarte kast en naar de glans van de levende ogen in het grauwe
gezicht, wegzinkend in de diepe schemer en het zoete water, zijn meest eigen
zijn moeten vinden.
Tenslotte .... ?
„Ik denk: Venetie is het masker van Dresden" (V.V.P., 226).
Het „4e Vandaag (1944) ": de zeventienjarige Harry op een ochtend in de oorlog:
hij spijbelt al drie weken.
7 uur: K.V.K. vertrekt op een ingewikkelde vierpersoonstandem, getrapt door drie
wielrenners naar zijn kantoor in Amsterdam;
8 uur: Harry wordt gewekt met twee kleffe boterhammen met bietenstroop en een
kop koffiesurrogaat (ambrosia!) .... het woord „chemie -hij moet alles inhalen
zijn laboratorium blijkt overdekt met een bruine traagbewegende muggenmassa
•
hij roert zwavel en salpeter door elkaar, steekt het aan, ontvlucht de verstikken•
de rook .... naar school
9-12 uur: op school .... haat ....en onmacht in differentiaalquotienten, talen en
geschiedenis
1 uur: programma van hard, zelfstandig werken voor het staatsexamen: verdeling
van leerstof, opstelling van werkrooster
2 uur: opruimen en schoonmaken van het laboratorium
erotische fantasieen.
3 uur: tijd bestemd voor de studie; in feite: machtsdromen
kon ik
neergeschoten Amerikanen
4 uur: de stad in .... Messerschmitts
maar bij de illegaliteit „jets doen, iets doen, iets doen" .... in een antikwariaat:
hij ratst een boek, een stel saaie kerels (o.a. een H.B.S.-leraar) staan te praten (na
de oorlog blijken het top-illegalen) .... in een cafe .... moppen over Hitler ....
terug naar huis
7 uur: K.V.K. komt terug, tegen achten arriveren de buurtvrienden en -vriendinnen,
met gitaren en grammofoonplaten
8-10 uur: dansen, plaatjes draaien, gescharrel .... het licht zakt of
hij gaat
een kaars halen
een meisje gaat mee
hij denkt te weten wie het is .... de
anderen komen naar .beneden
het laatst zijn „bruid - van
hij last iedereen
bij het licht van sterren ziet hij Naar: „Ik dacht, dat zij een ander was.
zoeven
Maar deze is oak goer.
11 uur: in bed .... wachten
12 uur: hij staat op, sluipt naar de slaapkamer van K.V.K. en steelt f 180.--- uit
zijn portefeuille, in ieder geval „genoeg voor een klandestien pakje Ukraina, de
sigaret van de SS".
Na deze dagbeschrijving het „onderzoek naar de hermetische oorsprongen van
Bram Vingerline. De chemie verdwijnt in de alchemie. Dit is de „pupilwording, een
pupil die tegelijk een, hart is"! En de pupil is niet het oog, maar het gat waarmee het

oog ziet: „de afwezigheid van oog, niet-oog, kéme" (het oud-Egyptische woord voor
zwart). Alchemie is dus: „de kunst om te veranderen in het onzichtbare zien, dat
liefde
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In het vijfde hoofdstuk is het 1946. Harry woont met Frieda en een aantal ingekwartierden in het oude huis: hij moet vandaag naar K.V.K. die vanwege zijn gedragingen in de oorlog nu in een kamp zit. Hij is ziek, en blind geworden: „Verstard
kijk ik naar het hoge voorhoofd, dat boven de doek uitkomt, de scherpe, rechte neus
er onder, naar de harde mond, de onverzoenlijke kin. Het is of ik dat alles voor het
eerst zie (....) Vaders hebben geen gezicht niet voor hun zonen. Een nek is wat
zij hebben, dat is het enige waar de zonen naar kunnen kijken zonder verzengd te
worden. Nu (....) wordt zijn gezicht voor mij geboren. Ik houd van hem". Ze
praten. K.V.K. vraagt of Harry nog bij de rozekruisers komt. „Nee, dat zijn vervelende idioten; zeg ik en kijk naar de rozekrans en het missaal naast zijn bed. „En
„Ja, Harry".
„Wanneer
jij? Ben je nog steeds katholiek aan het warden?"
wordt je gedoopt?" en meteen als ik naar zijn hulpeloze mond kijk, en zijn keel
zie slikken, bid ik dat de bespottelijkheid van het denkbeeld niet in mijn stem heeft
doorgeklonken. Ik begin te trillen van schrik, mijn handen worden nat van het zweet".
's Avonds terug in Haarlem gaat Harry met zijn vriend Henny cafes langs om
bereidwilligen te zoeken die antwoorden willen geven op de negenenveertig enquaevragen „inzake de sexuele aantrekking tussen man en vrouw" (a. Lichaam (36 vragen) en b. Geest (13 vragen) ). Het haalt niet veel uit: de eerste twee meisjes weigeren mee te werken, een tweede duo blijkt ongeschikt en heeft bovendien een afspraak,
maar „gelukkig vinden wij in de derde zaal twee meisjes, met wie wij tot diep in de
nacht jitterbuggen, waarna wij ons naar Henny's appartementen begeven, ten einde
onze technische ontwikkeling niet achterop te doen geraken bij onze geestelijke". Om
vijf uur 's morgens langs een kleine villa wandelend waarin piano wordt gespeeld
wil Harry een verhaal gaan schrijven. Hij gaat „met zijn jas nog aan aan K.V.K.'s
schrijftafel zitten".
De „opdracht - (overweegt Mulisch dan) heeft, gezien deze sexuele onderzoekingen, soms wel groteske vormen aangenomen, maar ze is zijn geschiedenis. Geschiedenis is immers alleen dat uit het verleden dat vandaag voor ons zin. heeft: „De
geschiedenis bestaat uit de lijnen, die een heden in de baaierd van het verleden trekt.
(....) Grijpen eens de honden de macht, dan krijgen we ieder zesde juli vrijaf, omdat
op die dag in 1226 de stamreu der dynastie geboren is op het plein van Chartres".

Het zesde hoofdstuk geeft in 1951 de samenspraak van Harry met Alice vlak
voor het vertrek van de laatste naar Amerika. Er komt van alles in ter sprake.
„Schertsend" o.a. het Oedipuscomplex waar Harry last van heet te hebben. Hij
heeft overigens een theorie over de verdwijning van deze figuur in Oedipus in
Kolonos: hij is weggenomen „naar Koning Oedipus. Daar verschijnt hij als
Tiresias, die blinde ziener. Dat is Oedipus, die het allemaal al achter de rug
heeft, daarom is hij blind en weet hij alles". Alice vindt dat Harry trouwen
moet am van K.V.K. of te komen. Zelf vader worden en zo de vader overwinnen. Harry bedankt. Zoon informeert hoe moeder vader indertijd gevonden
heeft. Zij gaat er niet op in. Nog gaat het even over de schrijverij van Harry:
hij heeft Archibald Strohalm ingeleverd bij de jury . . . . Er spreekt tenslotte een
grote tederheid uit het afscheid dat mag natuurlijk niet bij een ,,figuur"
als Mulisch. Men leze V.V.P., 180.
Het „nastuk" gaat eerst weer over het „volstrekte leven" van het geschrevene
(zie boven) en over de onverklaarbaarheid die door de „verklaring" beter uitkomt. In de reeks 3(26+51) — 223 en 231 — 223 en 8 is de „oplossing" 8
het meest geheim. Zo is er „geen verschil tussen de Sphynx, die vraagt, en de
elektronische rekenrnachine, die antwoordt".
In plaats van Oidipous treedt dan Oidineus voor het voetlicht (Mulisch blijkt
op meer plaatsen in V.V.P. moeite met zijn grote neus te hebben!) en hij heeft
begrepen: „dat de vraag, waarop de vraag „Wat is de mens ?" het antwoord is,
dezelfde vraag is: „Wat is de mens ?" — omdat de mens geen antwoord is,
maar een vraag". — Deze Oidineus mag dan zijn vader vermoorden en zijn
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moeder huwen. Ze schenkt hem twee beeldschone dochters (zusters) en zijn
hofnar heet Tiresias en heeft de scherpste ogen van het land.
Het „7e Vandaag (1957) - beschrijft de dood van K.V.K. in het katholieke
ziekenhuis. Een samenvatting is niet te geven: ontroerend is de mengeling van
koelheid en bewogenheid, zelfs van cynisme en verdriet bij de zoon, vooral zijn
ontzag voor de daad van het doodgaan:
” Gruwend sta ik tegen de muur en zie, dat hij het doet, dat hij het wil, dat de dood
een daad is. Als het hoofd stil ligt, glijden zijn ogen open en kijken mij recht aan met
een belle, lichtblauwe blik, terwijl twee tranen over zijn wangen glijden en zijn mond
langzaam ontspant. Verwilderd kijk ik in de verblindende schachten van zijn dood".
En dan blijkt in „een onontvangen brief" de vader overwonnen: „Denk niet, dat ik
nog met je overhoop lig. Waar ik mee bezig ben, dat is mij je naam toe te eigenen.
De vader dat is je naam. Aileen lafaards nemen een pseudoniem. Vrijwel niemand
denkt bij het horen van onze naam meer aan jou. En zeker na de dood van zijn vader
wordt iedere zoon een nekrofiel, ieder op zijn manier. Ik graaf en graaf en eet en
eet". Maar de vader kan alleen echt gestorven zijn op grond van het felt dat hij geen
Vandaag is — we/ zijn dood, niet hijzelf. Hijzelf is het symbool van een verleden
eeuw, van een afgesloten periode, van een „verloedere Europa ook. „En nooit
vergeten, dat er maar een echt en respectabel woord is: revolutie".

Het achtste hoofdstuk, het bezoek aan „Lou, die zegt, dat Lou God is"
(1958), trekt eigenlijk — zowel in het verhaal als in „een voorlaatste theorie"
alleen de lijn van de vader naar de Vader, in het verlengde van wat we
daaromtrent al hebben doen opmerken, maar met een paar nieuwe raakpunten.
Primo dit: nat en naakt voor zijn wastafel staand, zich klaarmakend voor het
bezoek aan Lou, laat Mulisch het flesje Tosca dat hij van zijn vaders sterfbed heeft
meegenomen kapotvallen: de odeur spat over zijn geslacht (hij heeft juist tevoren
geroken aan de flacon: „de verworden stank van zijn door). Als Mulisch en Donner
aan Lou worden voorgesteld, staat er: „Bleekblauwe ogen glijden over ons been,
maar niet zoiets als een blik treft ons. Als ik even in zijn ogen kijk, ruik ik op hetzelfde ogenblik de Toscageur van de dood om mij been". Dan blijkt Lou te leren dat
in hem de mens God is geworden en dus onsterfelijk, dat zijn volgelingen onsterfelijk
in hem, Lou, zullen zijn en dat dus de zin van de voortplanting (het vaderschap!)
verloren is gegaan.
Secundo: „Zolang mijn vader leefde, bestond hij nergens anders dan op een plaats
in de wereld, en daar was hij onbereikbaar. Sinds hij niet meer leeft, is hij op alle
plaatsen in de wereld (niet). Als ik na zijn dood door Venetie loop, dan is hij daar
op een andere manier niet dan tijdens zijn leven. Het is een stad in een wereld, waarin
hij overal (niet) bestaat. Zo'n nietbestaan, dat nergens anders door een bestaan wordt
bepaald, is een tweede manier van bestaan: het is een zijn dat alomtegenwoordig is"
(....) „En als iemand beseft, dat dit alomtegenwoordig zijn van het nietbestaan
evengoed „God - genoemd kan worden als „het niets", dan moet hij tegelijkertijd
beseffen, dat dit een God is met alleen deze eigenschap: creativiteit, en verder niets.
(....) Deze God bestaat niet. Deze God is zijn nietbestaan. Deze God is, omdat hij
niet bestaat".

En deze hele reeks hoofdstukken blijkt dan langzamerhand een grote afrekening, een hele reeks fasen van zelfontlediging, een aantal stadia van afbraak,
waarvan de twee resultaten een psychisch vacuum en een zelfcreatie in taal zijn.
De eigen geldingsdrang in de studie enz. wordt gediskwalificeerd; de sexuele
geldingsdrang wordt belachelijk gemaakt (het „verkeerde" meisje, het onderzoek, de „technische ontwikkeling" daama); het Oedipus-complex krijgt een
kluchtige katharsis in de Oidineus-triomf; het gevecht met de vader blijkt een
gevecht met de kwasi-geschiedenis welke in het Vandaag niet meer bestaat; en
het gevecht met God (de Vader) wordt — parallel — een spiegelgevecht met
het nietbestaande. Opmerkelijk is nog dat de tot het verleden behorende vader

50

ADAM VOOR DE PSYCHOLOGEN GEWORPEN

katholiek wordt en dat de moeder vertrekt naar Amerika, dat „de ouderdom
van Europa" is.
Intussen is in 1959 het in 1958 voltooide boek Het stenen Bruidsbed verschenen. Het is niet meer nodig na al deze uitvoerigheid — op de motieven
van dit werk alzijdig in te gaan. Als van een boek van Mulisch gezegd kan
worden dat het vanuit een psychisch vacuum een zelfcreatie in taal is geworden,
dan geldt het van deze roman. Alle drie de hoofdpersonen leven in een luchtledig en al hun (niet) relaties worden er door bepaald.
Schneiderhahn: „Welke uit zijn krachten gegroeide jongensdroom van macht,
moord, machinaties (H.S.B., 48) — „nu en dan deed hij mij denken aan mijn
vader, zoals ik hem mij herinner van toen ik een jaar of vijf was" (94) —
brengt hem tot zijn fantasieEn over een rol in Hitlers concentratiekampen, tot
zijn ziekelijke voorkeur voor mines en ondergang? Hij parasiteert alleen maar
op het vernielwerk van anderen en hij kiest zijn groteske leugens alleen maar
om zijn geweldenaarsuiterlijk een schijn van achtergrond te geven.
Hella Viebahn: de betekenis van het „gouden kettinkje met een melktand er
aan" (zij heeft zes jaar in een concentratiekamp gezeten) wordt niet uit de
doeken gedaan, maar het is duidelijk dat na de oorlog het communisme een
kwasi-ideaal voor haar is geworden en dat zij een kwasi-binding met Corinth
forceert. Deze Amerikaanse tandarts leert haar kennen als gastvrouw op een
Oostduits tandartsencongres in Dresden; al de eerste nacht vinden ze elkaar in
haar onmacht zich tegen zijn „barbaarsheid" te verzetten en zijn inderdaad
primitieve geldingsdrang die (in de He zang) gelijk gesteld wordt met de
machtswellust waarmee hij indertijd bommen op Dresden liet vallen.
Norman Corinth: Hij is in de oorlog bombardementsvlieger geweest, heeft
dit „homerisch" beleefd en reageerde er zijn geldingsdrang en zijn verlangen
naar macht in af; achteraf ervaart hij een en ander 66k als misdaad, vooral het
feit dat hij onnodig en overbodig de gewonde Dresdenaars die voor de hitte van
de brand verkoeling zochten in de Elbe, laag overvliegend gemitrailleerd heeft;
maar hij was toen zonder leefregels in het luchtledig van de anti-historie.
Nu — in de na-oorlogse jaren, in Amerika, in zijn huwelijk met een vrouw
die alles „begrijpt" — ontbreken vergelijkbare gelegenheden om zijn geldingsdrang en verlangen naar macht af te reageren.
Er is in hem dus een volstrekt gevoel van onzekerheid, van het niet weten
van zijn opdracht (H.S.B., 161): „Hij haalde zijn handen weg en Hella keek
in een gezicht, dat alleen nog bestond uit aanduidingen, overschot, herinnering" (H.S.B., 78); hij versmalt de sexualiteit tot verovering en bevrediging,
laat haar zonder binding en samengaan: „Zijn geilheid ,blafte, een koud dier
van plicht, en hij dacht, natuurlijk, natuurlijk, ik wil haar hebben" (H.S.B.,
18-19).
Dit alles is dan alleen te ontvluchten in een volstrekte stilte („het was een
gloeiend bad, waarin de stilte heet water is en het denken vervaagt tot damp,
beslagen spiegels en ontwijkende zeep" H.S.B., 120), in het visioen van het
alles verbrijzelende cataclysme van het Licht („rokend zonk de stad in elkaar
onder de hermetische werken van het koude, bewegingloze zonlicht — tot het
kalm straalde op de hermeneutische zee — H.S.B., 138 4) en in de overtuiging
4 ) In Vandaag 4 was het ook Hermes Trismegistus die de god is van de alchemie,
,,de kunst om te veranderen in het onzichtbare zien, dat liefde is", vgl. V.V.P. 145
e.v. en 181 e.v.
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„ergens daarboven ben ik: honderdduizend jaar geleden, over honderdduizend
jaar
voor altijd" (H.S.B., 139). En hoe stelt Norman Corinth zich dit zijn
,,ergens daarboven" voor ? We vermoeden het al uit wat we in Zelfportret met
tulband gelezen hebben, maar het wordt hier (H.S.B., 128-131) weer van een
andere kant benaderd. Corinth vraagt zich of of de massacre van Dresden eigenlijk ooit heeft plaats gehad. Hij had geen bedoeling. Hij zal nooit in de geschiedenisboeken vermeld worden. „Waar hoort het bij ?" Dan concludeert hij dat er
twee geschiedenissen zijn: die van de geest, de ,bedoelingen en de gevolgen en
die van het zinloze moorden, het niets. Het is de anti-historie waarin de historie
soms even wegzakt
.
„Tussen de massacres van de Hunnen en de concentratiekampen van Hitler is geen
tijd verstreken. Zij liggen naast elkaar op de bodem van de eeuwigheid. Hij dacht,
en daar ligt Dresden. Massacre van Aquileia, Massacre van Auschwitz — Massacre
van Dresden. Wij gooiden Dresden kapot omdat het Dresden was, zoals de joden
geslacht werden omdat het joden waren. Verder geen boodschap. Hekatomben aan
het niets, brandend in een eeuwige, dode ruimte buiten de geschiedenis. Wat prachtig!
Het bombardement van Dresden is van Hitler, en van Atilla, en van Timoer Lenk:
ik was een nacht bij de Waffen SS, een nacht pantserruiter in het barbarenleger,
onkundig van de levensregels li en i, en in de steppe van de lucht! Hij dacht, ik zal
mij terugtrekken in de heuvels en het ondoordringbare, onbeweeglijke anti-geschiedenisboek schrifven, waarin het Massacre van Dresden niet meer obscuur is ten overstaan van de Slag bij Dresden (1813, Napoleon, G.), en de slag bij Marathon, maar
waarin Napoleon en Miltiades in een nootje ander de tekst staan: de anti-historie van
het niets dat tegen het iets yacht, de anti-biografie van de mannen die nooi bestaan
hebben: Hitler, Corinth ....".

Ook hier dus weer de verabsolutering en vergoddelijking van het nietbestaan en clitzelfde nietbestaan als uitgangspunt voor de creatie in de taal.
En dan — tenslotte
— het „9e Vandaag voor goed (1960)" . . . . „En
te midden van duizend mensen zit ik, bij voorbeeld op de Piazza San Marco, —
want sinds mijn vaders dood is iedere dag door zijn afwezigheid een Vandaag
geworden, — ik zit er dag aan dag, ik zit er voorgoed: mijn bulk vol ambrosia,
de opdracht in mijn knoopsgat en boven mijn hoofd de ooze droom" (V.V.P.,
225). Op dit plein ziet Mulisch
„om elf uur gaan we er zitten, Ineke en ik,
wij lunchen er, dineren er, drinken koffie op de terrasjes met muziek" — voor
het eerst de volmaaktheid. Hij wil hier 'blijven en hier sterven, desnoods aan de
Zwarte Dood, die hier door zijn voorvaderen de Tartaren, waar hij nu niet meer
bij wil horen, gebracht is. En hij denkt aan het verhaal van Edgar Allan Poe,
waarin de geheimzinnige gemaskerde naar de zwarte ebbenhouten klok loopt en
waarin alle feestvierende gemaskerden aan de Zwarte Dood, die zó in hun
midden kwam, sterven.
,,De Tartaren (....) ik loop uit hun rijen, om hier zwart te warden en te bezwijken
tussen gemaskerden.
Ik denk: Venetie is het masker van Dresden. Ik denk na over maskers, sinds ik in
Venetie ben denk ik over maskers, en langzaam begint het mij te dagen dat ik hier
iets heb gevonden, dat het kan opnemen tegen de misére der godwording" (V.V.P.,
226). En kijkend naar de basiliek overweegt hij: „Zoals de God het zijn van het
nietbestaan is, zo is de mens het zijn, van zijn nietbestaan maar bij de mens is dit
gemaskerd: en dit masker is zijn bestaan (....). Het masker is geen „schijn", die
„het zijn" bedekt, maar een werkelijkheid, die het niets bedekt". Dit masker is ook
de verhouding van de mens tot zijn medemensen. Zij zetten hem een bepaald masker
op waardoor hij „zo" bestaat: voor en door hen is hij bij voorbeeld „De Doge".
Maar „als de pest uitbreekt en op de hele aarde wordt alleen de Doge gespaard —
is hij dan nog de Doge? Dan is hij „zichzelf", dan is hij het bewustzijn van het niets.
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Dan is hij niets dan angst, niets dan niets. De laatste mens op aarde bestaat niet.
(Zo min als de eerste.) .... Maar als de pest uitbreekt en op de hele aarde wordt
alleen de krankzinnige gespaard, die zegt dat hij de Doge is voor hem zal er niets
veranderen. Hij zal het blijven zeggen. Hij is zichzelf de tweede mens. Hij is altijd
niets dan angst, niets dan niets geweest. Hij heeft nooit bestaan" (V.V.P., 229). Hij
immers heeft zijn masker (zijn bestaan) nooit bezeten, hij heeft alleen maar in die
illusie geleefd. Want „door het masker wordt de mens, en krijgt deel aan „het volstrekte leven", waarin de romanfiguur zonder zelfbewustzijn leeft, omgeven door de
nacht van het verzwegene, zoals het kind. De wereld van het masker is de beste alter
mogelijke werelden, want zij is het bestaan. Er is maar een manier, waarop het nietsdat-de-mens-is anders dan als angst door het masker kan komen, en dat is door creatie. Hij die creeert, is steeds weer de onbestaanbare laatste mens op aarde: Adam, die
de dingen noemt en schept" (V.V.P., 230).

Harry Mulisch dus, anno 1960, de laatste regels van Zelfportret met tulband
geschreven hebbend, zijn dijen knedend, schaterlachend, de ene pantoffel aan,
de andere op zijn hoof d, op weg naar de „glanzende stad achter de Bergen", de
nieuwe Adam, die we dan hier voor de psychologen geworpen hebben. Zo op
het eerste gezicht heeft hij, de geestelijke nudist, die al zijn vandagen zo royaal
beschreven heeft en ons zelfs het „schema" van zijn levenslot in handen heeft
gespeeld, het ons gemakkelijk gemaakt. Maar vergeten we toch niet dat we hem
alleen kennen uit zijn zelfcreaties in zijn boeken: hij presenteert ons zijn oeuvre
als de maskerade waarachter het niets is, maar hij hinkt lachend weg en hij
neemt het ons vast niet kwalijk als we hem pas geloven als hij ooit een mensenleven lang gewerkt heeft aan zijn meesterwerk en dan een heel dik boek blanco
publiceert.
Hij presenteert ons niet alleen zijn eigen masker, maar het masker van de
mens van onze tijd. Hij laat ons als Picasso, Klee en Appel, als Faulkner en
Ionesco in een spiegel onszelf, ons eigen masker zien.... zo zijn wij: akkoord!
Maar nu willen we het niets achter ons masker nog zien en onderzoeken of de
leegte zo volstrekt is als hij ons wit doen vermoeden. Met drie lepels honing
vooraf en „gesterkt" door de ook ons aangeboren ijdelheid zijn we bereid desnoods zonder initiator een heel rijtje opdrachten to slikken, maar wanneer we
dan — Amerikaan of katholiek — Venetie naderen en dan godbetere! nog met
een Ineke op dat Piazza San Marco zitten, hebben we lak aan het nietbestaan en
alle theologische implicaties daarvan en sluiten wij — zolang we immers noch
de christelijke God, noch de nietbestaande God van Mulisch gezien hebben —
onze divagaties of met „zij leefden nog lang en gelukkig".
„Oneindige aankomst" staat in „Chantage op het leven", De Bezige Bij, Amsterdam,
z.j.
„De sprong der paarden en de zoete zee" is eerst afzonderlijk uitgegeven bij „De
Beuk", Amsterdam en is later opgenomen in de verhalenbundel „De versierde
Mens", De Bezige Bij, Amsterdam, 1957.
„Zelfportret met Tulband" werd vooraf gepubliceerd in De Gids 1960-1961 en vormt
nu het voornaamste deel van „Voer voor Psychologen - , Literaire reuzenpocket
no. 4, De Bezige Bij, Amsterdam, 1961.

LITERAIRE
KRONIEK

Karl May
1842-1912
0. FORST DE BATTAGLIA

Karl May van ons of ? Of hoe dicht staat hij nog bij ons?
H OEAlsverwestaat
dit jaar de vigtigste verjaardag van zijn dood herdenken, stellen

wij ons over de bijna legendarische figuur die hij geworden is, in ieder geval
minder wilde vragen dan zijn tijdgenoten rand het begin van deze eeuw, die
zich gulzig en met een verkwezelde verontwaardiging te goed deden aan de
meest fantastische onthullingen over het persoonlijk leven van de grate successchrijver. Was hij geen dief en geen bedrieger? Was hij niet om disciplinaire
redenen uit de school gezet waar hij leraar was ? Hoe veel jaren had hij in de
gevangenis doorgebracht en waarom? Hij noemde zich doctor, maar welke titels
had hij ooit behaald ? Hij leefde als een miljonair, maar hoe zat het eigenlijk
met zijn huwelijk ? Nee, de vragen die wij willen stellen, zijn dan bescheidener
en nuchterder. De werelden die hij voor ons opriep, bestaan niet meer, maar nog
steeds is hij de meest gelezen schrijver voor de jeugd, in het Duitse taalgebied
en ver daarbuiten. Is hij echter ook een groot schrijver? Steunt zijn populair
succes ook op reele literaire waarden?
Ongetwijfeld zullen niet alle serieuze critici daar direct ja op antwoorden, al
schijnt ook ander hen die hem vroeger gewoon geboycot hebben, steeds meer
waardering te groeien. In vele opzichten is de houding van de kritiek tegenover
zijn werk te vergelijken met die tegenover Nestroy. Ook voor deze haalden
beroepscritici lange tijd de neus op: met zulk een cynische grappenmaker wilden
zij zich niet inlaten. Maar toen een Karl Kraus hun de ogen had geopend,
gingen zij in de Weense satiricus een van de grootste taalkunstenaars erkennen.
May is natuurlijk niet zulk een geniaal taalvirtuoos; zijn geestelijke horizon is
niet zo wijd, zijn tijdskritiek gaat niet zo diep. Maar in zijn beperkte roeping,
als verteller voor de jeugd en het yolk — en voor volwassenen en ontwikkelden !
is hij een bewonderenswaardige meester.
Zijn boeiende vertelkunst en het wonderlijk vermogen om verre, vreemde
landen en volken op te roepen, gaan in zijn verhalen gepaard met een scheppingskracht die het leven geeft aan figuren welke nooit meer uit het geheugen
van de lezer verdwijnen. Wat doet het er dan verder toe, dat hij deze figuren
uit de eeuwige voorraadkamers van de literatuur heeft gehaald of van beroemde
voorgangers heeft .afgekeken? Wat kan het de onbevooroordeelde, door geen
vakliteratuur misvormde lezer schelen, dat sommige elementen van de Winnetou-figuur reeds bij Cooper, Ferry of wie dan ook te vinden zijn, dat een
portret als dat van Hadsji Halef Omar samengesteld is uit oude reisverhalen
over de Orient? Zij zijn slechts de prachtige vrienden en gezellen van de grote
ideale held: Old Shatterhand in de Far West, Kara ben Nemsi in de Orient.
May stelt de onwaarschijnlijke stunts van deze held voor alsof hij ze allemaal
zelf had verricht, maar wat zijn Old Shatterhand en Kara ben Nemsi weer
anders dan reincamaties van roemvolle voorvaderen: Indische goden en Hera-
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kles; Siegfried en Roland en de Ridders van de Tafelronde, Robin Hood en
Rinaldo Rinaldini . . . : de „positieve" helden van de hoge gerechtigheid waaraan jeugd en yolk zo'n grote behoefte hebben. Zij staan in dienst van het ware
en het goede, zij beschermen armen en verdrukten tegen voornamen, rijken,
bureaucraten en kapitalisten, die allemaal corrupte uitbuiters zijn. Alleen de
allerhoogste gezagsdragers blijven in de verering van de kleine man van alle
kritiek verschoond: als die maar eens wisten hoe het brave yolk zogezegd uit
hun naam behandeld wordt! (Slechts zelden weten zij het, en dan grijpen ze
incognito in, zoals Harun al Rasjid en Keizer Jozef). Twee hoofdtrekken zijn
in deze bewonderde helden gewoonlijk verenigd: een hoogst individuele vrijheidszin, die nogal ruw omspringt met de geschreven wet, en een leiderschap zo
vanzelfsprekend, dat het een plicht en een voorrecht wordt er aan te gehoorzamen. Zulke helden zijn het die de jonge en eenvoudige lezers in de boeken
zoeken. Zulke helden heeft Karl May hun geschonken. Maar deze „sociale
opdracht" heeft hij dan ook zo vervuld, dat iedere gezond denkende criticus er
hem om moet prijzen.
Zijn stijl en woordkeuze lijden onder de smakeloze esthetische normen van
zijn tijd, die hij slaafs tot de zijne maakte. Hij wilde schrijven als een Heyse of
een Spielhagen, een Scheffel of een Baumbach, en hij stelde zich niet voor dat
hij deze verheven toonbeelden van de wereldliteratuur spoedig zou evenaren.
Maar hij schreef veel beter dan, zij, veel natuurlijker en levendiger ten minste
in zijn proza, want over zijn jammerlijke rijmelarijtjes zullen we maar beter
zwijgen). Af en toe toonde hij zich een echte woordkunstenaar. Zijn schitterendste eigenschap is echter de virtuositeit waarmee hij de spanning van zijn
verhaal beheerst, de handeling op gang houdt en van steeds dezelfde situaties,
die eigenlijk heel weinig varieren — ze draaien allemaal om een tiental hoofdmotieven — steeds weer nieuwe facetten laat zien. In zijn beste momenten doet
hij even denken aan de heel groten uit de romanliteratuur. De aanvang van de
eerste zes delen van zijn Avonturen in de Orient getuigt van eenzelfde suggestief en midden in de kern van het gebeuren doordringende penetratievermogen
als Tolstoi's Anna Karenina. Over sommige taferelen, als de dood van de jeugdvriend in W/eihnacht (in de nieuwe Spectrum-editie: Winnetou en de goudzoekers), of het gesprek van Kara ben Nemsi met de Poolse emigrant onder de
sterrenhemel van Mesopotamia ligt een stille grootheid, en vaak gesmade episodes als de bevrijding van de twee Apachenleiders in het eerste deel van Winnetou of de dodengang over de Algerijnse zoutzee in Durch die Wilste (Kara ben
Nemsi, de held uit de woestijn) zijn in hun genre van een onberispelijke volkomenheid.
Wat we over het waarheidsgehalte van al deze reisverhalen moeten denken,
weten we nu wel ongeveer. Geen mens die ook maar iets afweet van psychologie, volkenkunde of logica, kan hetgeen hier verteld wordt, letterlijk nemen.
Kunnen wij het May erg kwalijk nemen dat hij uit ijdelheid en meer nog wellicht om andere, voor hem levensbelangrijke, motieven een heel gebruikelijke
fictie van het ik-verhaal voor een documentair bewijsbare werkelijkheid probeerde te doen doorgaan? Niemand zou hem er een verwijt van gemaakt hebben
dat hij over zijn held in de eerste persoon vertelde in plaats van in de derde, als
in zijn geval de grenzen tussen de schone schijn van het kunstwerk en de aanvankelijk nogal onschone realiteit van zijn triest leven niet waren vervaagd.
Dat May pas na de publikatie van zijn voornaamste in de Nieuwe Wereld
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gesitueerde verhalen in Amerika kwam, en in het Oosten waarschijnlijk slechts
als een opgejaagde, aan de gevangenis ontsnapte vagebond heeft omgezworven,
pleit slechts voor zijn literaire begaafdheid, zijn verbeeldingskracht, zijn visionair vermogen.
Wel kan men zich even afvragen, wat de moraal hierover denkt, en met het
oog op zijn lezerskring zullen sommigen deze vraag misschien niet graag omzeilen. Maar laten we dan al direct een onderscheid maken tussen het werk en
de mens. Als mens heeft May ongetwijfeld enkele nogal zware karaktergebreken
gehad. Hij heeft tegen de harde wettelijke en sociale orde van zijn schijnheilige,
opschepperige tijd gezondigd, wat wij graag voor kennisgeving aannemen zonder enige wrevel tegen hem die toch meer een slachtoffer was dan een echte
boosdoener. Hij heeft, echter ook onaantastbare normen overschreden, want hij
was een leugenaar, een oplichter. Maar ter verdediging van deze „gevaarlijke
Tartuffe" kan men dan weer inbrengen, dat hij ook goed van hart was, vredelievend, bezield door een grote lief de voor de mensen en zijn vaderland; hij was
vroom (met een duidelijke neiging tot een bizar sektarisme), arbeidzaam, volhardend, leergierig. Van wezenlijker belang is echter het werk, en daarin valt
nu echt toch niet veel meer op de moraal to vitten. Met een beetje slechte wil
kan men natuurlijk in ieder werk wet iets vinden waar men aanstoot aan kan
nemen als men daar zo veel plezier in vindt. Overal kan men vinden wat men
zoekt. De dappere Old Shatterhand — Kara ben Nemsi is voor de enen een
verderfelijke, voor de anderen een prijzenswaardige pacifist; voor de enen een
voorbeeldige, voor de anderen een weerzinwekkende nationalist; men kan hem
beschouwen als een strijdlustige, bloeddorstige bruut of als een vredestichter die
geen bloed kan zien. Hij leert jonge lezers allerlei waardevolle dingen over
aardrijkskunde, etnologie en geschiedenis, maar hij houdt ze ook van de studie
of en spiegelt ze een valse autodidactengeleerdheid voor. Hij is een schijnvrome
kwezel, maar ook een apostel van het ware christendom. Hij noemt zich katholiek, voor de wet is hij evangelisch, in werkelijkheid gedraagt hij zich als een
spiritistische dweper. Het is zijn schuld dat jonge knapen van onwaarschijnlijke
avonturen gaan dromen over sea, in plaats van aan hun eindexamen te denken,
maar neen, hij opent hun een uitzicht op de wij de wereld, hij leert hun karaktersterkte, kameraadschap, gehoorzaamheid, tucht, trouw, edelmoedigheid en dapperheid. En als we dit allemaal een beetje bescheidener willen houden: Karl
May is gewoon een voortreffelijk verteller, wiens werk men zonder bedenken
kan aanbevelen aan kinderen, opgroeiende jongeren, en volwassenen die eenvoudig, smakelijk, onschadelijk literair voedsel zoeken.
Niet alles staat op gelijke hoogte. Als men alleen het beste wil kiezen, moet
men wel een beetje uitzien. Op de eerste plaats komen dan de zes verhalen die
zich afspelen in het voormalige Osmaanse Rijk: Durch die Wiiste, Durchs wilde
Kurdistan, Von Bagdad nach Stambul, In den Schluchten des Balkan, Durch
das Land der Skipetaren en Der Schut; daarnaast de drie delen Im Lande des
Mandi, en de beroemdste Amerikaanse verhalen: Winnetou, Old Surehand,
Satan and Ischariot, Weihnacht; verder uit Zuid-Amerika: Am Rio de la Plata
en In den Kordilleren; ten slotte het China-verhaal Und Friede auf Erde. Al

deze romans handhaven de fictie van de identiteit van held en verhaler. Daarnaast zijn er nog een paar voortreffelijke jeugdgeschriften: Der Blaurote Methu,
Salem (China), Der Oelprinz en Der Schatz im Silbersee (Amerika).
In het boek Ich heeft Karl May echter ook memoires nagelaten, waarin hij

56

KARL MAY 1842-1912

vertelt over zijn moeizaam debuut, zijn fouten (die hij zelf als zeer ernstig
beschouwt) en zijn gevangenisjaren, hoe hij het idool werd van de Duitse jeugd,
hoe behaaglijk hij zich voelde als de alomgevierde successchrijver, en hoe ruw
hij uit deze zeer reele droom ontwaakte, toen het schandaal over zijn jonge jaren
losbrak. Zijn herinnering zift en kleurt, en niet alles wat hier verteld wordt kan
men zo maar zonder voorbehoud voor waar houden. Maar toch zijn deze memoires bijzonder nuttig om, verder met behulp van vele intussen toegankelijk geworden documenten, de opgang en de ontwikkeling van onze auteur enigszins
te reconstrueren.
Hij is geboren in het Saksische stadje Ernstthal, op 25 februari 1842, als zoon
van arme wevers. Zijn vader was een begaafde, haven zijn stand ontwikkelde,
doch lichtzinnige man. Officieel heette het dat hij een nakomeling was van
Saksische boeren, in werkelijkheid stamde hij echter uit de vluchtige ontmoeting
van zijn moeder met een onbekende, vermoedelijk een soldaat uit het leger van
Napoleon. Voor deze grootmoeder van vaders kant had Karl May een grate
verering, hij heeft ze vereeuwigd in de figuur van de mysterieuze Mara Durimeh. Zij schijnt dichterlijk begaafd te zijn geweest en heeft de verbeelding van
de kleine Karl al heel vroeg met haar sprookjes gestoffeerd. Karl gaf inderdaad
van jongsaf blijk van een uitzonderlijk assimilatievermogen en een grate leergierigheid. Men had hem graag naar het gymnasium laten gaan, doch daar was
geen geld voor en men beschikte niet over de nodige relaties. Hij mocht al blij
zijn dat hij een plaatsje vond in de kweekschool. Om wille van een kleine
diefstal werd hij daar buitengezet. Hij kwam in een andere kweekschool terecht,
en toen hij daar klaar was, werd hij aangesteld als leraar op een fabrieksschool.
Opnieuw vergreep hij zich aan andermans eigendom: een oud horloge en een
meerschuimen pijp; hij werd betrapt en voor zes weken opgesloten in de gevangenis (1861-1862). Spoedig ging hij stoutere dingen ondernemen, die meestal in schemertoestanden werden volbracht. Van maart 1865 tot november 1868
zit hij weer in de gevangenis. Nauwelijks vrij, valt hij opnieuw ten prooi aan
zijn „ooze neigingen". Hij schijnt zelfs meegewerkt te hebben aan een brandstichting. Daarnaast geeft hij zich uit voor een edelman, steelt biljartballen, een
kinderwagen, een paard . . . . En weer wordt hij opgesloten. Op transport van
de ene gevangenis naar de andere, weet hij echter te ontsnappen (29 juli 1869)
en hij verdwijnt uit de circulatie. Tot hij op 4 januari 1870 in Oostenrijk weer
opgepikt wordt. In die tussentijd heeft hij vermoedelijk, zoals uit vele aanwijzingen blijkt, in Noord-Italie, Marseille, Noord-Afrika en Turkije rondgezworven als een landloper. Vier jaar verblijft hij dan weer in een tuchthuis, maar
deze keer breekt hij, onder de heilzame invloed van een katholieke catecheet,
voor goed met zijn kwade duivels; de bekering is definitief. Hij begint te schrijven, eerst enkele streekromans. Uit de gevangenis ontslagen, vindt hij, na verschillende geslaagde pogingen om zijn proza in tijdschriften geplaatst te krijgen,
een baan als redacteur bij Miinchmeyer, een slecht befaamde uitgeverij, van colportageromannetjes. Hij publiceert een serie avonturenromans, die meer bewondering afdwingen door hun omvang dan door hun waarde, berekend op een
publiek dat nog net kan lezen en slechts reageert op zenuwprikkelingen. In
enkele jaren tijd kladde hij aldus vele duizenden bladzijden aaneen, die in afleveringen hun weg vonden naar kleine burgers en arbeiders. Weldra was Munchmeyer zo ingenomen met zijn huisauteur, dat hij hem oak met zoetere banden
aan de firma wilde binden. Doch May had zijn hart reeds aan een mooi, dom,
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genotziek en volkomen anontwikkeld meisje verpand. Op 17 augustus 1 880
leidde hij Elma Pollmer naar het altaar. Kort tevoren, in 1879, was hij nog eens
lichtjes gestruikeld. Dit keer gold het slechts een kleine aanmatiging: hij had
zich uitgegeven voor een hoge gerechtsambtenaar en kreeg daarvoor weer enkele
weken logies op staatskosten.
Van nu of gedroeg hij zich echter een tijdlang voorbeeldig. Naast de goedkope romannetjes bij Miinchmeyer liet hij vanaf 1891 enkele voortxeffelijke reisverhalen verschijnen bij Fehsenfeld in Freiburg i.Br. Hier, in deze gunstig
bekend staande, katholieke uitgeverij voelde May zich eindelijk helemaal thuis.
Zijn contacten met Fehsenfeld en diens clienteel droegen er toe bij dat hij, die
zich sedert zijn ontmoeting met de catecheet Kochta meer dan vroeger tot de
Kerk aangetrokken had gevoeld, zich nu openlijk katholiek noemde, al ging hij
nooit formeel tot de Kerk over. Niemand wist in die tijd dat de vooraanstaande
auteur van een zo gerenommeerde en onberispelijke uitgeverij vroeger heel wat
minder aanbevelenswaardige commerciele relaties had onderhouden. Katholieke
geestelijken en leraren waren de meest enthousiaste verspreiders van zijn werk
onder de jeugd. Hij beleefde het hoogtepunt van zijn carriere: in de tweede
helft van de jaren tachtig en in de negentiger jaren verschenen zijn voornaamste werken. Hij werd vereerd en aanbeden door de jeugd en het yolk, druk
gelezen ook door vele intellectuelen. Hij koesterde zich in de roem en de welstand en in zijn populariteit, die zich al spoedig ver buiten Duitsland verspreidde. En toen kwam plotseling de catastrofe. Steeds had May gevreesd dat zijn
verleden eens zou blootgelegd warden. Het ongeluk trof hem, nadat een literaire
polemiek tegen hem was begonnen. Van twee kanten tegelijk werd hij ander
vuur genomen: zowel door de links-democraten, die in hem de klerikaal haatten,
als door de katholieken, die aansluiting zochten bij de modernen. De Frankfurter Zeitung, Kunstwart en Hochland vormden een front. Bij deze nog serieuze
tegenstanders voegde zich verder een hele rij van minder verblijdende tijdgenoten, die in de campagne alleen maar hun persoonlijk profijt zochten: Munchmeyer, die zich door May bedrogen voelde, een revolverjournalist, die chantage
wilde plegen, en . . . . May's eigen vrouw.
De verhouding met haar was verstoord op een reis die May met haar, samen
met een van zijn vrienden en diens vrouw, had ondernomen tussen 1899 en
1902. Er ontstond een innige vriendschap tussen de schrijver en de intelligente,
ontwikkelde, intrigerende vrouw van zijn vriend. Toen deze laatste kort na de
reis stierf, meende May in de weduwe de gedroomde levensgezellin gevonden te
hebben die zijn minder aantrekkelijk geworden en door jalouzie verteerde eigen
vrouw voor hem niet meer kon zijn. Op 14 januari 1903 werd het eerste huwelijk ontbonden en nog hetzelfde jaar huwde hij Klara PlOhn. Tot het eind bleef
zij hem trouw bijstaan. Toen hij oud geworden was en van alle kanten werd
aangevallen, troostte zij hem en gaf hem moed.
Gedurende zijn reis om de wereld bereikte de campagne tegen hem onwaarschijnlijke afmetingen. Dezelfde mensen die hem vroeger hadden vereerd en
overal aanbevolen, schrapten hem nu van de lijst der levenden. Leraren weeklaagden, vaders werden woedend, moeders jammerden, toen bleek dat de jonge
lezers in de campagne helemaal geen reden zagen om hun idool zo maar te laten
vallen. May zelf was er erg aan toe. Eerst probeerde hij allerlei uitvluchten te
vinden, als een betrapte schooljongen. Daarna timmerde hij een ingenieuze verklaring ineen, waarOm hij in zijn leven en in zijn werk zo veel had gelogen: het
4
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was allemaal symbolisch bedoeld; Winnetou, Hadsji Halef Omar waren slechts
allegorieen, zijn verhalen waren te verstaan als een soort Pilgrim's Progress, als
beschrijvingen van een opgang tot een hoog, edel 'even. Het ergste van al was
dat May al spoedig zelf in deze interpretatie ging geloven. En het gevolg was,
dat er in zijn werk een jammerlijke breuk ontstond. Het ogenblik waarop dit
gebeurde, is duidelijk aan te wijzen: de eerste twee delen van Im Reiche des
silbernen Läwen, die nog juist voor de catastrofe geschreven werden, zijn
boeiend, vlot, voortreffelijk, zoals het vroegere werk; de twee volgende delen,
die na de catastrofe ontstonden, zijn ondraaglijk, onleesbaar door hun nadrukkelijke symboliek.
Laten wij maar discreet zwijgen over de onverkwikkelijke processen waarin
May gewikkeld werd, en liever verzoenend besluiten. Vanaf 1908 nam de lastercampagne af. Zijn werk werd opnieuw druk gelezen, de aanvallen verstomden.
In de eerste wereldoorlog werd zijn roem weer bevestigd; hij was de lievelingsauteur van de soldaten aan het front. Sindsdien is hij nooit meer uit de gunst
van het publiek verdwenen. Er zijn zowat achttien miljoen exemplaren van zijn
werken gedrukt. In alle literatuurgeschiedenissen wordt hij vermeld. Wetenschapsmensen en beroemde auteurs hebben hem bewonderd. In een soort van
apotheose is hij van ons heengegaan. Toen hij kort voor zijn zeventigste verjaardag in Wenen een lezing mocht houden, werd hij stormachtig toegejuicht.
Thuis gekomen in zijn villa Shatterhand in Dresden-Radebeul, is hij daar, na
een ziekte van een week, op 30 maart 1912 zacht overleden. Het beste uit zijn
werk zal ons echter nog lang bijblijven.

TONEELKRONIEK

Toneel in Nederland
JAN ROS

overzicht van het toneel in Antwerpen in het vorig nummer var. dit
H ETmaandbla.d
heette „Overbodig applaus". Een weinig opwekkende, maar

benijdenswaardige titel voor een bespreking van de tweede helft van het uiterst
matige seizoen 1961 - 1962 in Nederland, waar men altijd zo gul met applaus
is, zeker bij premieres 1).
Van het Rotterdams Toneel en Theater, die ingrijpend gewijzigd het nieuwe
seizoen zullen beginnen, mocht men misschien geen grate prestaties meer verwachten. Toch zorgde het eerst genoemde gezelschap voor een van de beste en
meest succesvolle opvoeringen van het seizoen met Cyrano de Bergerac van
Edmond Rostand, een bewijs dat de romantiek het telkens weer wint, zolang bij
velen, ook al willen zij het niet bekennen, het verlangen blijft leven naar onmogelijke dingen. Daaraan voldoet deze heldencomedie over de nobele en tragische
legendarische figuur, man met een ide,aal, lelijk, spits van geest, vol moed en
bravoure met d.aarbij de edele aard van de zichzelf wegcijferende minnaar. De
karakters gaan niet diep, de taalvirtuoos lijkt ons soms klatergoud, maar sterk
is het stuk door zijn situaties en effectvolle scenes. In een grandiose vertolking
van de titelrol speelde Guus Hermus van het ene hoogtepunt naar het andere
de bravoure, hartstocht, trouw, melancholie en zelfspot, die Rostand's Cyrano
kenmerken. Als regisseur zorgde Ton Lutz voor een voorstelling met vaart, die
door de prachtige aankleding een levendig en kleurrijk toneelfeest is geworden.
Het is te betreuren, dat dit gezelschap, dat ander zijn huidige directie en in
zijn tegenwoordige samenstelling de laatste jaren zoveel voortreffelijke dingen
heeft gedaan, met een ongelukkige misgreep is geeindigd. Zo moet men immers
Commissaris Fennedy noemen, de weinig geslaagde eerste gespeelde proeve in
het toneelschrijven van de romanschrijver Gerard K. van het Reve. Een overbodige en quasi dichterlijke proloog en epiloog, een onduidelijke hoofdpersoon,
een zeer verward geheel met veel onnodige omhaal, een overvloed van motieven,
waarmee verder niets wordt gedaan, een detective-intrige, die alleen onnozel
kan warden genoemd en het ontbreken van mensen op het toneel zijn allemaal
redenen waarom dit werk beter ongespeeld had kunnen blijven. Voor de acteurs
en actirces was er dan ook geen eer aan te behalen.
1 ) Nederlandse Comedie: Jean-Paul Sartre, De Gevangenen van Altona; Tennessee Williams, Zoete Vogel van de Jeugd; Francois Biiletdoux, Ga toch naar Torpe;
Max Frisch, Andorra. Haagse Comedie: William Shakespeare, Hendrik IV; August
Strindberg, De Vader; Jean Giraudoux, De Engel van het Kwaad; Rene Fauchois
Emlyn Williams, Pas op de verf. Rotterdams Toneel: Edmond Rostand, Cyrano de
Bergerac; G. K. van het Reve, Commissaris Fennedy. Theater: Tankred Dorst, Voor
de grote Muur, en Anton Tsjechow, De Bruilo[t; Morris L. West r Dore Schary,
De Advocaat van de Duivel; Carlo Goldoni, De Leugenaar. Ensemble: George Bernard Shaw, Het hartbrekende Huis; Luisa Treves, Om Nausikaa. Centrum: Harold
Pinter, Het Verjaardagsfeest; Hans Keuls, Voor het laatst Lady Barker; Mies Bouhuys en Walter Kous, Mensen, hee Mensen.
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Voor een moeilijke en soms onmogelijke opgave stond ook Theater met de
opvoering van De Advocaat van de Duivel, door Dory Schary voor het toned
bewerkt naar de bekende roman van de Australische schrijver Morris L. West,
in dit tijdschrift april 1960 uitvoerig besproken. De bezwaren tegen de roman
komen in het toneelstuk sterker naar voren, de verdiensten ervan zijn vrijwel
verdwenen. Zelfs lijkt Monseigneur Meredith, op het toneel soms onuitstaanbaar, niet meer de hoofdpersoon, het boek is in stukken gehakt, het dorpsleven
als achtergrand verdwenen, bijkomstigheden nemen een belangrijke plaats in,
alles maakt een rommelige indruk omdat geen geheel is ontstaan. Het publiek
wist dan ook niet wat het met het overigens weinig gespeelde stuk moest
aanvangen.
Zeer knap en indrukwekkend was in wat wel ongeveer een monoloog van
een uur kan warden genoemd, Annet Nieuwenhuyzen in de eenacter Voor de
grote muur van Tankred Dorst als de Chinese vrouw, die haar recht op geluk
verdedigt en om begrip vraagt, maar voor een muur van onverschilligheid staat.
Het stuk zelf klinkt echter retorisch en quasi-diepzinnig, is voor allerlei uitleg
vatbaar, niet boeiend en vol herhalingen, terwij1 tegenover de hoofdrol de
andere spelers niet voldoende tot hun recht komen. De Bruiloft van Tsjechow,
dat na de pauze gespeeld werd, een grapje over een bruiloftsfeest met hindernissen, vooral omdat daaraan naar toenmalige Russische gewoonte in kleinburgelijke kringen een „generaal" ter opluistering moest deelnemen, die hier
een gewezen zeeofficier blijkt te zijn, was niet meer dan een amusant geval met
aardige typeringen.
Afscheid nam het gezelschap met De Leugenaar van Goldoni, waarin de
aartsleugenaar Lelia wel met zijn kunsten lange tijd veel succes behaalt, maar
tenslotte in zijn eigen strikken verward geraakt, ook al omdat, tenminste op het
toneel, in die dagen de deugd moest worden beloond. In dit soort stukken gaat
het meer om het hoe dan het wat en zij staan of vallen met het élan en temperament waarmee zij worden gespeeld. In deze aardige voorstelling is zeker het
stuk niet gevallen, maar „staan" deed het ook niet. Daarvoor miste zij te veel
eenheid van stijl.
Waarom speelt een toneelgezelschap een toneel-monstrum als De Gevangenen
van Altona? Er is maar een antwoord mogelijk. Omdat het door Sartre geschreven is. Was het van een onbekende auteur, dan had het nergens ter wereld
,een kans op de planken te komen. Met toneel heeft immers het geval na het
nogal melodramatische eerste bedrijf weinig of niets te maken. De volgende
vier bedrijven brengen geen verklaring of ontwikkeling en worden als toneel
langzaam maar zeker door duistere symboliek en overdadig redeneren kapot
gemaakt. Tevergeefs heeft Sartre geprobeerd schuld en verantwoordelijkheid van
het mensdom, dat hier op de beklaagdenbank wordt gezet, aan het wereldleed
in een farniliedrama te vatten. De leden van deze familie zijn geen levende
wezens geworden en zeker gelooft niemand aan de hoofdfiguur Franz von Gerlach, die duidelijk kunstmatig krankzinnig is. Door bewonderenswaardig spel
wist Han Bentz van den Berg in de zeer veel eisende hoofdrol dit duidelijk te
maken. Deze figuur ook aanvaardbaar maken heeft hij gelukkig niet geprobeerd.
Verhinderen dat na de pauze de zaal merkbaar minder bezet was is hem ook
niet gelukt.
Nog moeilijker te beantwoorden is de vraag, waarom een gezelschap een dure
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draak als Tennessee Williams Zoete Vogel van de jeugd wil spelen. Onfrissigheden van allerlei acrd, zoals rassenhaat, verdovende middelen, verziekelijkte
toestanden, sexuele monstruositeiten, geslachtsziekte, castratie, grove maar goedkope effecten en een al even goedkope symboliek werken hier met veel geschreeuw en sensatie eerder vervelend dan schokkend. Als de bedoeling is, dat
de mens terugverlangt naar zijn, jeugd als een staat van onschuld, die door
corruptie is aangetast voor men het weet, dan gaat deze bedoeling .toch te veel
schuil achter de vuile was, die wordt uitgehangen in deze slecht voor het toneel
bewerkte roman. Blijft alleen medelijden met de spelers, zoals Ank van der
Moer als de rijke en afgetakelde prinses-filmster en Ramses Shef fey in de rol
van haar chauffeur, verpleger en betaalde minnaar. Zij staan voortdurend naar
tekst te happen, die de schrijver hun niet levert.
Ook Billetdoux geeft in Ga loch naar Torpe raadsels op en dit schijnt niet
de taak van een toneelschrijver. In de dictatoriaal geregeerde ideaal-staat mag
men het leven niet moe warden. Zelfmoorden zijn dus verdacht en deze gebeuren herhaaldelijk in het afgelegen hotel van Ursala Maria Torpe. De inspecteur, vertegenwoordiger van het regiem, dat het geluk organiseert, raakt ook
zelf zijn zekerheid kwijt. Blijkbaar heeft de schrijver van dit vermoeiende geval
zich aan zijn onderwerp vertild en achter veel holle woorden laat hij alleen
vermoeden, dat hij meer bedoelt dan wij te zien en te horen krijgen. De onzekerheid van het stuk werd door de voorstelling onderstreept.
In plaats van de Nederlandse toneelmanifestatie bij gelegenheid van het
Holland Festival speelde de Nederlandse Comedie het veel besproken en zeer
uiteenlopend beoordeelde Andorra van Max Frisch. Am de goede bedoelingen
van de schrijver twijfelt niemand, over zijn slagen daarin lopen de meningen
zeer uiteen. Frisch wil het latent anti-semitisme schilderen en hekelen, dat velen
beheerst, die meelopen met de vooroordelen van de gemeenschap. Andorra is
bij hem een denkbeeldige „witte" staat, die grenst aan een „zwart" land, waar
de Joden warden vervolgd. Een onderwijzer doet 't voorkomen alsof hij daaruit
een Jodenjongen heeft gered, die hij nu in Andorra opvoedt. In werkelijkheid
is Andri echter zijn onwettige zoon. Hij wordt als Jood beschouwd en voelt
zichzelf ook zo, dus anders dan de anderen. De waarheid komt aan het licht,
maar hij blij ft een Jood met de gevolgen daarvan, als het zwarte land in Andorra meester wordt. Het didactische stuk is zeker geen drama geworden en doet
dikwijls aan als een bedenksel. Het onbehagen van niet weinigen is te begrijpen. In een overigens niet bijzondere voorstelling was Hans Croiset als Andri
voortreffelijk.
Het is de laatste tijd traditie geworden bij de Haagse Comedie het nieuwe
jaar te openen met een stuk van Shakespeare. Deze keer was de keuze gevallen
op het eerste deel van Hendrik IV, in volledige tekst nog nooit in ons land
opgevoerd. Ook dit koningsdrama van de grate Engelse dichter is geen historische kroniek, maar een rijk en boeiend stuk, ook als demand niet allerlei
historische bijzonderheden kent. Het brengt de geschiedenis van een vorst, die
op onwettige wijze aan de macht is gekomen, zich onizeker begint te gevoelen
en tevergeefs steun zoekt bij zijn zoon en troonopvolger, later wel een van
Engeland's beste en meest populaire koningen, maar nu voortdurend te vinden
in het bedenkelijke gezelschap van de verlopen edelman en avontuurlijke
levensgenieter Sir John Falstaff. In deze vooral uiterlijk goed verzorgde en
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geregisseerde voorstelling met magnifieke enscenering speelde Joris Diels na
zeer korte voorbereiding deze dikke schurk op een even bewonderenswaardige
als verantwoorde manier.
Viiftig jaar geleden is August Strindberg gestorven. In talrijke werken heeft
hij zijn eigen gevoelskwellingen, waanvoorstellingen, vooral over de vrouw,
in geestelijk slopingswerk neergelegd. De Vader is een resultaat van zijn eerste
ongelukkig huwelijk. De getergde ritmeester en zijn koele, wrede vrouw voeren
hun strijd om de macht met als inzet hun kind. In deze strijd gaat de man
tenonder. Het stuk, ofschoon zeer persoonlijk en eenzijdig tot het ziekelijke toe,
is van een grote dramatische intensiteit. Het knap geschreven werk kreeg een
sterke opvoering in klassieke eenvoud, onder strakke regie. Frans van der
Lingen als de ritmeester, Anny de Lange als zijn harde en onverbiddelijke
vrouw en Ida Wasserman als de liefdevolle voedster volbrachten meesterlijk een
moeilijke opgave.
Weinig succes had De engel van het kwaad, waarmee Giraudoux bewijst,
hoe moeilijk het is een stuk over de kuisheid te schriiven. Het verhaal over zijn
Lucretia onder Napoleon III in Aix-en-Provence blijkt een halfslachtig romantische geschiedenis, maakwerk in soms fraaie taal. Onderhoudend en onbeduidend is Pas op de verf, een door Emlyn Williams naar Rene Fauchois bewerkt
blijspel over zwendel in schilderijen. Als de oude en trouwe gedienstige, die
het werk van de grate kunstenaar had begrepen, ook toen bij zijn leven nog
niemand daarin iets zag, was Ida Wasserman een schat van een huishoudster en
bewees bij na het stuk meer eer, dan het verdiende.
Van Het hartbrekende Huis, een van Shaw's minst bekende maar beste
stukken, heeft Ensemble een respectabele opvoering gegeven. Veel wat men
kan navertellen, gebeurt er niet in het huis, dat harten breekt, maar in spitse en
sarcastische gesprekken wordt boeiend en intelligent een gezelschap van onbenullige, zich vervelende, teleurgestelde mensen, waarvan toch sommigen een
ideaal hebben, geschilderd tot een slot dat niet het sterkste deel van het werk is.
Met het Nederlandse blijspel Om Nausikaa leek mij het gezelschap minder
gelukkig. Voor het toneel op een gymnasium of lyceum kan dit stuk een bron
van vermaak zijn, voor het beroepstoneel is het ondanks een paar aardige scenes
en leuke gesprekken, te mager en gezocht.
Harold Pinter is een van de meest gewaardeerde moderne toneelschrijvers.
Dus zal men niet verwachten, dat zijn Het verjaardagsfeest ondanks de titel
een vrolijk stuk zal zijn. Navrant en met bittere humor wil het de angst en
doelloosheid van het leven aantonen. Zo langzamerhand ook niet meer een
nieuw thema. De Ievensschuwe bar-pianist Stanley is een mislukking. Hij
luiert en lummelt lusteloos rond en treitert zijn omgeving. De zielig burgerlijke
achtergrond wordt gevormd door een goedkoop pensionnetje in een Engelse
badplaats, waarin een slome man en zijn kinderlijke echtgenote alles voor lief
nemen, wat hun gast bereid is te doen en te laten. Twee nieuwe gasten, sinistere
en mysterieuze figuren, dwingen Stanley tegen zijn wil aan het verj aard.agsfeestje deel te nemen en doen hem een soort hersenspoeling ondergaan. Helemaal kapot en beroofd van zijn persoonlijkheid, maar netjes geschoren en
gekleed met bolhoed en al wordt hij weggevoerd. Pinter kan soms boeiend
schrijven, hij weet een beklemmende en lugubere sfeer te scheppen, maar zijn
stuk kan van alles en dus ook niets betekenen. Men zou bij dit „toneel van het
absurde" misschien het laatste moeten aannemen, maar moeilijkheden doen zich
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hier zeker voor. Niet eens de grootste is waarschijnlijk, dat Harold Pinter wel
veel absurd, doelloos en zinledig kan vinden, maar zeker niet het schrijven van
toneelstukken door Harold Pinter. In de koele en zakelijke regie van Walter
Kous gaf Centrum een goede voorstelling van dit werk. Grote spanning wist
Henk van Ulsen in de hoofdrol te leggen. Zeer gevoelig en aandoenlijk speelde
Sara Heybloem de pensionhoudster en bleek in dit moderne stuk in state haar
gouden toneeljubileum te vieren.
Zijn veertigjarig toneeljubileum vierde Cruys Voorbergh bij dit gezelschap
met Voor het laatst Laly Barker van Hans Keuls. De absoluut enige verdienste
van dit werk is, dat het de jubilaris gelegenheid geeft tot een briljant gespeelde
transformatierol. Hij treedt er in op als .een gewezen toneelspeler, die een
gentelman-butler, een schurk-butler, Lady Barker en haar dokter speelt. Bijzonder knap en daarom ook hoogst amusant; met een gradatie, want de dokter
deed Cruys Voorbergh van zijn allersterkste zij de kennen. Voor de vakantie
bracht Centrum een plezierige Amsterdamse muzikale komedie, Mensen, hee
mensen. Maar grote moderne problemen hadden bier beter geweerd kunnen
worden.
In de samenstelling van sommige gezelschappen zullen vrij ingrijpende wijzigingen plaats hebben. Theater gaat met heel zijn directie en bijna alle leden van
Arnhem naar Rotterdam, waar het het Nieuw Rotterdams Toneel zal vormen.
Het nieuwe gezelschap in Arnhem wil zich meer op de toneelspreiding toeleggen, die zeker ook oorspronkelijk het voornaamste doel is geweest van het
vroegere gezelschap aldaar, maar in de strijd om gelijkwaardigheid met de grote
gezelschappen van het westen wel eens in het gedrang is geraakt zoals vooral
in de repertoire-keuze gebleken is. Vele spelers van het Rotterdams Toneel
verlaten dit gezelschap. Ton Lutz gaat naar de Nederlandse Comedie als lid van
de artistieke leiding, Max Croiset naar Ensemble, waarvan ook de Belgische
acteur Julien Schoenaerts lid wordt. Enige secundaire gezelschappen worden
belangrijk versterkt. Johan de Meester wordt mededirecteur van Arena-Nieuwe
Komedie, Guus Hermus, Luc Lutz en Ann Hasekamp gaan naar Centrum.
De belangrijkste verandering heeft in Studio plaats, waarvan Kees van Iersel
directeur wordt en waartoe Andrea Domburg, Nell Koppen, Wim van den
Brink en Henk van Ulsen toetreden. Dit heeft ook invloed op het repertoire,
maar het lijkt mij niet zeker of de keuze hiervan aan het eerste doel van deze
groep zal ten goede komen. Of met deze veranderingen de artistieke lusteloosheid, die ons toneel dikwijls kenmerkt, zal verdwijnen, moeten wij afwachten.
Nog meer geldt dit voor enige beslissingen, die van overheidswege genomen
zijn en tegemoet willen komen aan het verlangen van vooral Nederlandse en
Haagse Comedie om minder te moeten reizen. Tegelijk willen zij toch de
spreiding van ons toneel over heel het land verzekeren. Zeer ingrijpend lijken
mij deze vrij ingewikkelde verordeningen niet. De bedoeling van de betrokken
Staatssecretaris is, dat zij voor een aantal jaren zullen gelden. Hij is blijkbaar
een optimist.
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augustus werd te New-York een akkoord getekend tussen Nederland
en Indonesie over Westelijk Nieuw-Guinea. De voornaamste inhoud van
deze overeenkomst, die nog door de Staten-Generaal moet worden goedgekeurd
en vervolgens door een gezamenlijke Ned.-Indon. resolutie aan de V.N.-Assemblee moet worden voorgelegd, wordt gevormd door de volgende punten: rond
1 oktober wordt door Nederland het bestuur overgedragen aan een door de
V.N. te vormen internationaal lichaam; dit laatste draagt op 1 mei 1963 het
bestuur over aan Indonesie; voor einde 1969 zal Indonesie er met assistentie
van de V.N. een volksstemming houden, waarbij de Papoea's zich kunnen uitspreken over de vraag of zij bij Indonesie wensen te blijven of zich willen
afscheiden.
Aan het tot stand komen van deze overeenkomst zijn lange en vooral voor
Nederland pijnlijke onderhandelingen voorafgegaan. Nadat reeds in mei de
regering had verklaard het plan Bunker voor de oplossing van het geschil te
aanvaarden, bleef Soekarno steeds weer een nadere verklaring en een duidelijker
precisering van deze bereidverklaring eisen; verder dreigde hij niet alleen met
het gebruiken van geweld, maar ging — ook toen reeds officieuze en daarna
officiele besprekingen o.l.v. Oe Thant aan de gang waren — over tot infiltraties
in Nieuw-Guinea, zodat er weinig anders dan een reeele oorlogstoestand tussen
Nederland en Indonesie bestond, die het gevaar inhield uit te groeien tot een
groot Z.O.-Aziatisch conflict, dat weer makkelijk tot een wereldconflict zou
kunnen leiden. De vrees voor dit laatste beheerste de houding der Verenigde
Staten; daar was men van mening, dat tot elke prijs een dergelijke ontwikkeling
moest warden voorkomen.
Zo werd de principiele kwestie van het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's,
door Nederland steeds op de voorgrond geplaatst, vervangen door een kwestie
niet van macht, want die had Djakarta ook niet, maar van brutaliteit. Hierdoor
wist Soekarno gedaan te krijgen, dat de tijdslimieten van het oorspronkelijke
plan Bunker — overgangsperiode van niet meer dan twee jaren en niet minder
,dan een jaar — in voor Indonesie gunstige zin werd gewijzigd, terwijl hij
bovendien de toezegging kreeg, dat op 1 januari 1963 de Indonesische vlag
over Nieuw-Guinea zou wapperen, zoals hij in verschillende redevoeringen
aan zijn onderdanen had beloofd.
Nederland Imam langzaam volledig met de rug tegen de muur te staan;
de regering had de keuze tussen het voeren van een oorlog om principiele
redenen, maar dan geheel alleen zonder enige hulp van welke mogendheid dan
ook, of te proberen in onderhandelingen nog iets te redden wat op zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's leek. Zij koos het laatste, toen duidelijk was gebleken, dat de Verenigde Staten zich neerlegden bij de agressieve daden van
Djakarta en zelfs wapens aan Indonesie bleven leveren. Wij zullen nu moeten
afwachten of de Verenigde Staten het doel, dat hun voor ogen stond, n.l.
P 15
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Indonesia buiten het communistisch vaarwater te houden, zullen bereiken. Dit is
o.i. een even grate wissel op de toekomst als de bewering, dat bij een krachtiger
houding tegen Djakarta Soekarno de Russisch-Chinese zijde zou hebben gekozen; wij zijn er nog niet zeker van, dat een meer onverzettelijke houding
noodzakelijk er toe zou hebben geleid, dat Indonesia tot het uiterste zou zijn
gegaan. Soekarno heeft, de aarzelende houding van de Verenigde Staten vanaf
het begin aanvoelend, het spel uiterst handig gespeeld en het is te verwachten,
dat hij dit in de toekomst zal blijven spelen, zolang het hem de gewenste
vruchten oplevert. Intussen heeft zijn overwinning de bezorgdheid opgewekt
van Portugal, dat troepenversterkingen stuurt naar de Portugese helft van Timor
en van Australia, waar reeds de verwachting is uitgesproken, dat de Australische
bondgenoten te hulp zullen komen, als Indonesia aanspraak zou maken op
Oostelijk Nieuw-Guinea; men voelt er weinig voor Indonesische bases zo dicht
bij het eigen vasteland en wil blijven vasthouden aan de mogelijkheid van een
vereniging van West- en Oost- Nieuw-Guinea tot een zelfstandige staat.
Dit alles wil niet zeggen, dat wij slechts waardering hebben voor het optreden
van de Nederlandse regering in dezen. Het is haast een schoolvoorbeeld van
een kwestie, die te lang in de ijskast is geplaatst; van Nederlandse zijde had de
zaak reeds tien jaar geleden moeten worden aangesneden, maar de verschillende
kabinetten hebben een politiek van uitstellen gevolgd, die er toe leidde, dat
deze regering met een principièel juiste houding geen kans meer kreeg te
bereiken, wat ook alle vorige kabinetten hadden bedoeld. De tijd werkte in ons
nadeel, zadat Nederland tenslotte van twee kwaden het minste moest kiezen.
Als op 6 september de Tweede Kamer bijeenkomt om het akkoord te behandelen zal zij — dit is nauwelijks aan twiifel onderhevig — de overeenkomst
goedkeuren in de hoop, dat deze inderdaad volledig zal warden nageleefd.
Van Nieuw-Guinea naar West-Berlijn is minder ver dan het lijkt. Naar
aanleiding van de houding der Verenigde Staten tegenover Indonesia werd hier
en daar reeds de vrees uitgesproken, dat president Kennedy ook in andere
kwesties meer en meer geneigd zou zijn om toe te geven en ook in Berlijn onder
de voortdurende druk van Rusland zou bezwijken. Deze vrees bestond reeds
veel eerder; sedert het openen van de gesprekken tussen de Amerikaanse secretary of State, Rusk, en de Russische gezant in Washington, Dobrynin, werden
deze peilingen vooral in Bonn met grote argwaan bekeken; herhaalde malen
heeft dr. Adenauer op soms niet al te tactische wijze van zijn bezorgdheid blijk
gegeven, dat er wel eens een Amerikaans-Russische overeenstemming zou kunnen tot stand komen ten koste van West-Berlijn en van het herstel van de
Duitse eenheid. Hierdoor werden de betrekkingen tussen de Verenigde Staten
en West-Europa er niet beter op; vandaar dat Dean Rusk einde juni een reis
door Europa maakte om de verschillende problemen te bespreken, waarbij hij in
Bonn uitdrukkelijk verklaarde, dat de Verenigde Staten de West-Duitse belanfgen niet te kart zouden doen bij hun pogingen am tot een compromis met
Rusland te komen.
Het was te verwachten, dat de spanning in Berlijn rand 13 augustus zou
worden opgevoerd. Men hield er rekening mee, dat Chroestsjef ter gelegenheid
van de eerste verjaardag van het oprichten van de muur, die Oost- en WestBerlijn scheidt, een vredesverdrag met de DDR zou sluiten; de laatste tijd had
hij hier weer herhaalde malen mee gedreigd echter zonder een tijdslimiet te
stellen en hij hoopte kennelijk op deze wijze het Westen te dwingen om te
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komen praten over een voor Rusland aanvaardbare oplosing van de kwestie.
Terwijl de Verenigde Staten en Engeland hier wel voor voelen, weigert Frankrijk, gesteund door de West-Duitse Bondsrepubliek, echter elke bespreking,
daar het in deze omstandigheden geen heil ziet in contact met Rusland. De
dertiende augustus en volgende dagen zijn niet rustig verlopen; een ogenblik
dreigden er n.a.v. het doodbloeden van een Oost-Duitse vluchteling op de
sectorgrens ernstige moeilijkheden, waarin de Russen aanleiding vonden om de
aflossing van de wacht bij het Russische oorlogsmonument, dat in de Britse
sector van Berlijn ligt, te doen plants hebben met gepantserde transportvoertuigen; ook Coen de rust weer hersteld was, handhaafden zij deze maatregel.
De Verenigde Staten hebben nu verzocht deze aflossing voortaan via een Britse
en niet meer via een Amerikaanse doorlaatpost te laten geschieden en er tevens
op aangedrongen het gewapende vertoon achterwege te laten.
De onenigheid in de Westerse wereld komt niet alleen tot uiting in de
kwestie Berlijn, maar ook inzake de verdere uitbouw van de EEG is men het
onderling niet eens. Dit bleek reeds op een conferentie te Brussel op 15 en 16
juli, waar de socialistische Internationale de Europese eenwording besprak; hier
stonden de Britse Labourleider, Gaitskell, en de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Spaak, scherp tegenover elkaar. De laatste legde alle nadruk op
de politieke ontwikkeling van Europa, terwijl Gaitskell naast andere voorwaarden voor Engelands toetreding tot de EEG stelde, dat dit niet zou betekenen,
dat het ook deelnam aan een politieke federatie; Spaak vreest nu, dat Engeland
de politieke ontwikkeling zou kunnen afremmen, maar blijft van mening, dat
Engelands deelneming aan de EEG noodzakelijk is.
De voorwaarden voor deze deelname waren het voornaamste agendapunt van
de tiende ministersconferentie, die einde juli en begin augustus te Brussel wend
gehouden. De landbouwexporten van de zogenaamde blanke Gemenebestlanden, Australia, Canada en Nieuw-Zeeland, waren nog steeds het grate struikelblok en ook nu kon men het hierover niet geheel eens warden. Daar de preferentie, die deze landen nu op de Engelse markt genieten, bij toetreding van
Engeland tot de EEG zouden komen te vervallen, eiste Engeland, dat zij de
verzekering zouden krijgen van een met de huidige omvang vergelijkbare afzet.
Vooral Frankrijk verzette zich hiertegen, hierbij gesteund door de vijf andere
leden; deze willen wel gedurende een overgangsperiode een afnemende preferentie toestaan en in die tij d een internationale conferentie houden, waaraan
speciaal de Verenigde Staten en Argentinie zouden moeten deelnemen, om te
komen tot mondiale akkoorden over produktie, prijzen, enz. van landbouwprodukten; Engeland was het tenslotte in principe hiermee eens, maar er bleven
nog scherpe meningsverschillen bestaan op enkele punten. Vooral Frankrijk
hield het been stijf; het lijkt er op, dat de Gaulle het standpunt huldigt, dat
Engeland tenslotte toch aan alle eisen moet toegeven, zelfs ten koste van de
Gemenebestlanden. Zou dit gebeuren, dan zou Frankrijk gemakkelijk de leiding
van Europa in handen kunnen krijgen. Voor de Britse regering was de verdaging van de besprekingen tot oktober een tegenvaller, daar zij gehoopt had
een duidelijker omschreven beeld van de te sluiten overeenkomst te hebben als
op 10 September de Gemenebestconferentie bijeenkomt.
Naast de toetreding van Engeland tot de economische gemeenschap speelt
ook de toetreding tot de politieke unie een rol. De Gaulle wenst een zuiver
West-Europese unie; sluit Engeland zich hierbij aan, dan zal
tenzij Engeland
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los kan gemaakt worden van, de Gemenebestlanden — Europa meer en meer de
op gaan van een Atlantische unie; dit wenst Frankrijk slechts als het
daarin op gelijke hoogte zou komen te staan met de Verenigde Staten en Engeland en daarmee zijn wij aan het Amerikaans-Brits-Frans-directoraat, waarover
De Gaulle al eerder heeft gesproken.
Het schijnt, dat de Duitse Bondskanselier, Adenauer, geheel is overgegaan
tot de zienswijze van Frankrijk. Was hij eerst voorstander van Engelands toetreding tot de EEG en van een supra-nationaal Europa, nu heeft hij gedurende
de laatste maanden een ander geluid laten horen: de EEG moet niet te groot
worden, daar zij anders niet gemakkelijk zal werken, en de toetreding van
Engeland wordt wel niet afgewezen, maar toch tegengewerkt; zelfs opperde hij
het denkbeeld om alvast te beginnen met een politieke unie van Frankrijk,
West-Duitsland en Italie, als Belgie en Nederland zouden blijven vasthouden
aan de eis, dat Engeland moet betrokken warden in de onderhandelingen over
een politieke uitwerking van de EEG.
Adenauer vreest blijkbaar uitstel van het tot stand komen van een politieke
unie in West-Europa, als Engeland zou toetreden tot de EEG en aangezien hij
reeds 86 jaar oud is, is hij
mischien terecht — bang zijn ideaal niet meer
verwezenlijkt te zien. Bovendien wordt er in West-Duitsland reeds enkele jaren
aangedrongen op zijn of treden en hij begint maar al te goed te voelen, dat
jongere politici het niet altijd met hem eens zijn; het lijkt er bovendien soms op,
dat hij zelf wil bewijzen, dat zijn tegenstanders gelijk hebben met de bewering,
dat hij te oud is om op te treden als politiek leidende figuur. In dit verband
willen wij wijzen op zijn insinuatie, dat Macmillan het toetreden van Engeland
tot de EEG en het opgenomen worden in een Europese politieke unie ziet als
twee afzonderlijke zaken; hij verweet de Brit dubbelhartigheid t.a.v. Europa,
maar deed zelf iets, wat verdacht veel leek op tekstvervalsing door twee uitspraken van Macmillan uit hun verband te halen. Deze uitlating viel bij talrijken in minder goede aarde; ,allereerst natuurlijk in Engeland, waar men Adenauer gevoelig op de wingers tikte; verder in Nederland en Belgie en tenslotte
weg

ook in eigen kring. Het bleek spoedig, dat Adenauers minister van Buitenlandse
Zaken, Schroder, er een heel andere mening op r ya hield; dit bleek ook het
geval te zijn in CDU-kringen en in andere politieke partijen. Door een officiele
regeringswoordvoerder werd de zaak toen voorgesteld als een misverstand en
nu blijken er maar weinigen te zijn, die Adenauer de belediging willen aandoen
om dit te geloven.

Het is mogelijk, dat „der Alte" zich heeft laten leiden door zijn haast om op
de een of de andere manier te komen tot een zekere samenwerking in Europa
en door zijn overtuiging, dat deze alleen mogelijk is bij een grate eensgezindheid tussen Frankrijk en West-Duitsland. Deze vriendschap, de spil waarom
Adenauers politiek draait, werd begin juli door een manifestatie van FransDuitse verbroedering bezegeld ter gelegenheid van het staatsiebezoek van Adenauer aan Frankrijk en zal nader bevestigd worden bij het tegenbezoek van de
Gaulle aan West-Duitsland in het begin van september. Daar Adenauers uitlatingen t.o.v. Engeland praktich alleen bij de Gaulle in goede aarde konden
vallen, vraagt men zich of of de West-Duitse Bondskanselier een zo gunstig
mogelijke sfeer voor dit bezoek wilde scheppen. Of is er toch nog een andere
reden, waarom Adenauer meer voelt voor een Europa zonder Engeland? Men
fluistert, dat hij alles voelt voor een klein-Europa, waarin Frankrijk de leiding
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heeft, omdat hij verwacht, dat op den duur Frankrijk deze leiding niet in
handen kan houden, maar haar zal moeten afstaan aan het industrieel sterker
West-Duitsland. In elk geval zien de kleine EEG-landen in Engeland juist een
geschikt tegenwicht tegen deze Frans-Duitse hegemonie.
J. Oomes
BELGIt

De vakantie-tijd is voor de binnenlandse politiek ditmaal niet zonder nieuws
geweest. De politieke bedrijvigheid is niet tot volledige stilstand gekomen,
hoofdzakelijk omdat de Senaatskommissie van financial het onderzoek van het
wetsontwerp inzake fiscale hervorming voortgezet en beeindigd heeft. Daarenboven deden zich enkele incidentele gebeurtenissen voor die voor de politieke
ontwikkeling van verstrekkende betekenis kunnen zijn.
In de eerste plaats geldt deze opmerking voor het voortijdig afsterven van de
Waalse leider Andre Renard.
Een afgerond oordeel over Renard zal wel nooit meer mogelijk zijn, daar
niemand met zekerheid kan uitmaken wat de uiteindelijke bedoelingen van deze
man waren, zoals men ook niet weet wat zijn onmiddellijke plannen waren,
noch welke aktiemiddelen hij op korte of op lange termijn in de strijd zou
kunnen werpen. Hij was ongetwijfeld een der weinige karakteristieke figuren
van de Belgische politiek, die aan oorspronkelijke verschijningen toch zo arm
is. In Vlaanderen is men er nooit toe gekomen hem anders te zien dan als een
vijand en een „oproerkraaier". Omdat Renard in zijn openbaar optreden de
Vlaamse gemeenschap minachtend bejegend had, heeft men zich bij ons de
moeite niet meer gegeven te onderzoeken wat hij wilde en welke gedachten hij
uitdroeg. Zelfs de federalistisch gezinden in Vlaanderen zagen in Renard en zijn
Waalse Volksbeweging geen echte bondgenoot.
Uit die veel te schetsmatige beoordeling moet men afleiden dat het met de
politieke rijpheid in Vlaanderen nog niet helemaal dat is. Want Renard was
meer dan wat men er ten onzent in gezien heeft. Hij had zijn eigen denkbeelden
over de betekenis van de vakbeweging en over haar verband met de parlementaire politiek. Renard was een der weinige sociaaldemocraten die nog inadachten
over de uiteindelijke waarde van de parlementaire politiek en van de politieke
partij en voor een stroming als het socialisme dat dan toch de maatschappij
grondig wil hervormen. Volgens hem was die waarde zeer gering. Hij was van
mening dat de vakbeweging haar revolutionaire betekenis moest herwinnen, en
dat zulks alleen mogelijk was indien de partijpolitiek en de parlementaire en
gouvernementele taktiek van de Belgische Socialistische Partij Haar de achtergrond gedrongen werden. De syndicale factor was hoofdzaak voor hem, en het
syndicaat moest zelf terugkeren tot de revolutionaire, rechtstreekse aktiemiddelen waartoe het socialisme zich oorspronkelijk bekend heeft, maar die door het
reformisme voor goed verloochend werden.
Het gaat er ons hier niet om Renard's opvattingen te beoordelen. Maar het
dient gezegd dat men hem zelden recht heeft laten wedervaren. Zijn geschil
met de leiders van de Belgische Socialistische Partij had een diepe ondergrond,
ook al hebben persoonlijke factoren de scheiding dan nog verdiept. Wie echter
als Renard een van de grootste revolutionaire stakingen van Belgie's geschiedenis heeft kunnen ontketenen, tegen de leiding van zijn partij in, en tegen de
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wens een hele vleugel — de Vlaamse — van het Algemeen Belgisch Vakverbond, kan o.i. geen onbeduidende figuur geweest zijn. Na de mislukking van de
staking hebben de gevolgen diep nagewerkt. Renard en zijn aktie hebben het
federalisme plotseling tot een der voornaamste vraagstukken van het openbaar
Leven gemaakt, niet alleen virtueel — virtueel is de tweeledigheid van Belgie
altijd een der voornaamste hangende kwesties geweest maar ook in de geest
van de millieu's die meer dan honderd jaar weerbarstig waren tegenover elke
poging om in de unitaire opbouw van Belgie ook maar een probleem te zien.
Zelfs het feit dat Andre Renard met zijn federalisme iets heel anders bedoelde
dan de traditionele Vlaamse federalist, kan zijn betekenis in onze ogen niet
verminderen. Misschien was het federalisme voor Renard inderdaad alleen maar
een tactische aangelegenheid. Maar hij haalde in een minimum van tijd uit het
federalisme een zodanige Waalse dynamiek, dat hij bewees hoe goed hij de
gevoelige punten van de Waalse openbare mening en van het Belgisch geheel
kende, wat dan toch ook wijst op een sterk politiek instinkt.
Voor de toekomst van de Belgische Socialistische Partij is zijn verdwijnen
een gebeurtenis van kapitaal belang. Zolang hij leefde, liet de B.S.P.-leiding
de kans bestaan dat ze misschien over unitarisme en federalisme iets nieuws zou
zeggen. Nauwelijks was de Luikse vakbondsleider begraven, of de eenheidstendenz kwam met zulk een kracht opzetten dat begin september zowaar een
Belgische eenheidsdag te Charleroi kon gehouden worden, die men zeker niet
aangedurfd had, wanneer de federalistische stroming in Walloniè nog haar
leider had bezeten.
Een onoplosbaar vraagteken is ook de verhouding van Renard tegenover het
communisme. Hij bewees dat een man in zijn positie een stroming kon verwekken met een intensiteit die het communisme in Belgie in de huidige omstandigheden niet kan opbrengen. Indien hij zijn curriculum vitae normaal had kunnen
voortzetten zou hij echter o.i. verplicht geweest zijn zijn houding tegenover de
communistische partij nauwkeuriger te bepalen. Men kan bezwaarlijk aannemen
dat ze louter negatief zou geweest zijn, al is hij bij ons weten steeds een vraagteken en een omstreden figuur voor de communisten gebleven.
In prive-gesprekken was Renard's oordeel over de Vlamingen lang niet zo
ongunstig als in sommige openbare uitspraken. Men moet erkennen dat de
Vlamingen met wie hij in contact kwam in kringen van de Belgische Socialistische Partij en van het Algemeen Belgische Vakverbond hem bezwaarlijk de
idee konden bijbrengen dat de Vlaamse Gemeenschap veel revolutionair instinkt
of een uitgesproken zin voor maatschappelijke hervormingen in de diepte bezit
— twee eigenschappen die doorslaggevend waren bij Renard's oordeel over onze
volksgemeenschap. Volgens Renard's maatstaven waren de Vlamingen een
periode ten achter op de Waalse industrie-arbeiders. De Vlamingen waren degenen die elke revolutionaire aanloop steeds geremd hebben, en die de inzet van
directe aktiemiddelen voor een veelomvattend doel afwezen uit voorzichtigheid,
en omdat de politieke en sociale methodes van een burgerlijke parlementaire
democratic hun ruimschoots voldoende lijken.
Nogmaals: het is ons hier niet te doen om een waarde-oordeel over Renard
en zijn streven. Maar er is ook veel kleinburgerlijke voorzichtigheid geweest
in het afwijzend oordeel dat de meeste Vlamingen over hem geveld hebben.
De IJzerbedevaart is voor de politieke ontwikkeling meestal geen gebeurtenis
die zich door haar belangrijkheid opdringt aan een kroniekschrijver. Het verbaast

70

POLITIEK OVER ZICHT

eigenlijk dat ze de na-oorlogse jaren en de diepe crisis van de Vlaamse Beweging overleefd heeft, en misschien zullen haar vijanden nooit beseffen hoe ruim
zij zelf bijgedragen hebben tot haar instandhouding door de IJzertoren te dynamiteren en de bedevaartmythe of te schilderen alsof ze nog in voile kracht was.
De Uzetbedevaart van dit jaar kreeg een bijzondere betekenis door het optreden van professor P. Geyl, die twee vraagstukken aan de orde stelde die o.i.
tot de essentie van de Vlaamse problematiek blijven behoren: de verhouding
Vlaanderen-Nederland, en de verhouding tussen De Vlaamse Beweging en het
socialisme.
Over die twee vitale vraagstukken werd in de jongste jaren van hersteld
Vlaams aktievermogen eigenlijk weinig nieuws gezegd. Vele Vlamingen met
een zeker gemeenschapsbewustzijn hechten er te weinig belang aan, of denken
dat ze deze problematiek voldoende doordacht en hun houding met voldoende
scherpte bepaald hebben. Het is een verdienste van prof. Geyl te Diksmuide
geweest, dat hij voor tienduizenden deze problematiek voelbaar gemaakt heeft
in een veel verder strekkende betekenis. Zijn verleden stelde hem in staat meer
te zeggen dan vele anderen binnen en buiten Vlaanderen. Zijn antinationaal
socialistisch verleden, zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid, zijn betekenis voor de Groot-Nederlandse geschiedschrijving: het zijn titels waarop weinigen zich kunnen beroepen. Dat er anderzijds voor vele Vlamingen ook vraagtekens verbonden zijn aan het socialisme zoals Prof. Geyl het opvat is evident,
maar dit kan de waarde niet verminderen van zijn paging om over alle bijkomstigheden heen, de kernpunten van de volkse strijd opnieuw in hun primordiale
betekenis te belichten.
De wijze waarop sommige Vlaamse leiders van de Belgische Socialistische
Partij Geyl's optreden onthaald hebben, toont aan hoe belangrijk ze het achten.
Hun scherpe afkeuring zal niet beletten dat in vele Vlaamse socialistische en
niet-socialistische kringen met vernieuwde nadruk zal gezocht warden naar een
synthese om een moderne gemeeschap te maken van een Vlaanderen dat zulks
slechts in onvoldoende mate is. Men hoeft het met professor Geyl Lang niet over
alles eens te zijn om dit te erkennen.
Ondertussen ging de Senaatscommissie van financien door met de afhandeling van de voorstudie der fiscale hervorming. De door de regering verlangde
timing werd dan toch nog geerbiedigd, en de bespreking van het ontwerp door
de Senaat begin oktober lijkt mogelijk.
Door haar houding in fiscale aangelegenheden, en ook tegenover de taalontwerpen van de regering, heeft de Senaat en zijn Commissie zich de kritiek op de
hals gehaald van een grout gedeelte der Vlaamse rechterzijde. Tegenstrijdige
stemmingen over het toekomstig statuut van de Voerstreek (bij Luik of bij
Limburg) en de remmende invloed der senatoren op de afhandeling van de
financiele ontwerpen hebben in de rangen van de twee regeringspartijen de
vraag doen rijzen of de senaat niet overbodig geworden is. Zander de zaak
grondig te behandelen, moet men vaststellen dat de regering en de leiding van
de C.V.P. misschien verzuimd hadden haar politiek inzake fiscaliteit en inzake
Vlaams-Waalse verhoudingen vooraf met voldoende overredingskracht voor te
dragen en bij de kamerleden en bij de senatoren. Wanneer een regering en de
partijbesturen die haar steunen over meer gezag beschikten, zouden de verschillende fazen van de wetgevende arbeid beter op elkaar afgestemd zijn.
Hektor de Bruyne

Forum
In memoriam Filip de Pillecyn
In de morgen van 7 augustus, even
voor 6 uur, overleed Filip de Pillecyn te
Gent in het Academisch Ziekenhuis,
waar hij tien dagen eerder met acute
bronchopneumonie vanuit zijn woning in
de Patijntjesstraat was overgebracht. Hij
weigerde toen op de brancard te gaan
liggen en wilde evenmin in pyama vertrekken. In de auto stappend scheen hij
iets van schaamte te gevoelen over het
feit dat misschien anderen dan zijn
vrouw getuige zouden zijn van zijn onmacht. Maar haast onmerkbaar langer
en intenser keek hij daarna naar de stille
straat met villa's en bomen en naar de
hemel boven de Leie in de verte, als iemand die een beeld fixeert dat hij niet
meer zal weerzien. Hij hield van de
„halflandelijke - buurt, waar hij na 1949
bij zijn terugkeer uit de gevangenschap
een wijkplaats had gevonden die hem
borg en (bijna) verborg. De laatste jaren
konden zijn vrienden hem steeds moeilijker uit deze vrijwillige eenzaamheid
weglokken: dat lukte alleen nog voor de
geliefde zondagse autorit naar Oostburg
of Axel en voor de vrijdagavondbijeen komsten met vrienden in een Gents kof fiehuis. Gevoelde hij zich verplicht bij
een of andere literaire plechtigheid aanwezig te zijn, dan zat hij stiekum op zijn
uurwerk te kijken of het nog geen tijd
was om naar huis te gaan. Hij was nu
het liefste thuis, in zijn werkkamer die
met een breed, door planten overwoekerd raam uitzag op de nog onbebouwde
straatoverzijde en de grote geometrische
huizenblokken waarmede de groeiende
stad naar de Leie-oevers opdringt. „Ik
zit in mijn zetel. Ik kijk door het raam.
En ik ken alle honden van de straat".
Dit had hij, met een soort grimmige zelfspot, nog gezegd tot een studente die
hem met het oog op een literaire schooltaak was komen interviewen en ook wilde vernemen „waarmee de auteur thans
bezig was". Wij weten nu dat die woorden geen boutade waren, maar de uitdrukking van het besef van lichamelijk
onvermogen dat hem belette de plannen

uit te voeren waarmee zijn levendige
geest nog bezig was. En misschien moet
de goedbedoelde opmerking van vrienden die het uitblijven van nieuw werk
aan zijn weten, hem dieper
hebben getroffen dan bleek uit de grijns
of de kwinkslag waarmee hij reageerde.
De twee wereldoorlogen hebben De
Pillecyns leven, uiterlijk en innerlijk, bepaald: de eerste had de strijdbare flamingant, die hij sedert zijn college- en
universiteitsjaren al was, met motieven
uit de eigen ervaring verstevigd in het
bewustzijn dat hij zijn pen (ook) als
wapen in de strijd voor herwording van
zijn yolk moest hanteren; de laatste had
hem tot in de ziel getroffen. De jouissante, vrolijke journalist en leraar van
vroeger was een bitter en stil man geworden: zijn wat opgezette gezicht had
iets van een masker met het achterover
gekamde grijze haar, de borstelige wenkbrauwen, de strakke mond boven de
vlezige kin en de (wee) moedige glimlach. Hij koos met grote zorgvuldigheid
de mensen uit waaraan hij iets van zijn
innerlijk prijsgaf. Hij leefde in het verleden, zoals de meeste van zijn romanhelden. Hij was, meer dan ooit, mijnheer
Henri geworden uit Mensen achter de
Dijk, de schijnbaar ongeinteresseerde beschouwer van mensen en dingen, de gewonde die zijn kwetsuur (en zijn kwetsbaarheid) wil verbergen achter een harnas van ontoegankelijkheid, in een egelstelling van gewapende tederheid. Toch
beschouwde en beoefende hij de vriendschap als een der meest waardeerbare
gaven van het leven. Samen met zijn gehechtheid aan familie en geboortegrond,
behoort deze trek tot de innigste componenten van zijn persoonlijkheid. Zijn
scherpste woorden sprak en schreef hij
tegen hen die het ideaal van hun jeugd
tegen de kansen van de rijpere leeftijd
hadden afgewogen en te licht bevonden.
En ook dan was zijn heftigheid eerder
een gevolg van spijt dan van woede.
De Pillecyn is een der auteurs die men
als mens slechts ten halve uit hun literair
werk kan leren kennen. De schrijver van
het meest verdroomde en suggererende
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proza van de Zuidnederlandse letterkunde is ook de puntige schrijver van cursiefjes, pamfletten en polemische stukken
geweest. De geestige en scherpzinnige
observator van personen en toestanden
laat in zijn scheppend werk de humor
vrijwel nergens aan bod. De schepper
van een eigen type (de in de maatschappij terugkerende outlaw die niet meer
aarden kan in een omgeving van onbarmhartigheid en zelfzucht) was een
man die behoefte gevoelde aan begrip en
vriendschap. De principiele antimilitarist voert telkens weer (oud) soldaten ten.
tonele. De man die als geen ander geraakt werd door de eigentijdse tekorten
verschanste zich het liefst in het verleden. Maar overal was hij op zoek naar
de barmhartigheid. Zijn na-oorlogse
werk is daarvan het duidelijke getuigenis. En in dat werk zullen figuren als de
onderwijzers uit Mensen achter de Dijk
en Aanvaard het leven of als de moeder
uit het eerstgenoemde boek zijn „woordvoerders" blijven, samen met de onvergetelijke Rochus.
Nu is de kamer vol boeken, schilderijen en beeldhouwwerk ledig. Want de
zetel met de hoge witte kussens bij het
raam wordt niet langer gebruikt. De
bladzijden klein, regelmatig, wat wijdlopend schrift blijven onvoltooid. Er is
een mens gestorven.
Anton van Wilderode

Een Duits boek
over de priester-arbeiders
Twee jaar geleden is in Essen een
boek verschenen dat tracht de veelomstreden gebeurtenissen rond de priesterarbeiders op wetenschappelijke wijze te
analyseren. Dat het werk van Gregor
Siefer door Helmut Schelsky als dissertatie werd aanvaard, is een garantie voor
de wetenschappelijke waarde; de Kerk
hechtte er haar goedkeuring aan door een
Imprimatur. Omdat noch het boek, noch
eigenlijk ook het probleem veel van hun
actualiteit hebben verloren, lijkt het ons
goed aan de thesen van Siefer aandacht
te besteden.

In het volgende nemen wij de vrijheid
de feiten in het kort te releveren. Wat de
argumentatie en de oordelen van Siefer
betreft, in een samenvatting loopt men
steeds gevaar ze scherper te formuleren
dan de auteur voor zijn rekening heeft
genomen. Wij kunnen hiervoor slechts
van te voren onze verontschuldiging
aanbieden, en de verzekering geven voor
bewuste overdrijving te zullen waken.
Het beste neemt men steeds het oorspronkelijke werk ter handl).
De priester-arbeiders zijn hun werk in
alle stilte begonnen in 1943. De kardinalen en aartsbisschoppen. van Frankrijk
hadden namelijk besloten heimelijk priesters mee te zenden met de arbeiders, die
gedwongen werden in Duitsland te gaan
werken. Voor de aalmoezeniers werd dit
verblijf in Duitsland een openbaring. Zij
ontdekten de spontane solidariteit van de
arbeiders (uiteraard zeer versterkt door
de buitengewone omstandigheden), en
moesten tegelijk de enorme afstand bemerken die de Franse arbeiders van de
Kerk scheidt. Het is helaas overbodig
op te merken, dat in Frankrijk als in vele
andere landen de Kerk wordt gezien als
bondgenoot van staat en kapitaal, als behorende tot „hen" die aan „de andere
kant van de barriére" staan. De priesters
werden echter in de arbeidskampen wel
aanvaard, daar ze het leven van de arbeiders geheel deelden.
Na de oorlog werd het werk onmiddellijk hervat. De priester-arbeiders werkten
full-time in een fabriek, en trachtten op
deze wijze een authentiek contact te leggen met de arbeiders. Na enige tijd werd
het hun duidelijk, dat een volledige deelname aan het arbeidersleven een verdediging impliceerde van wat de arbeiders
— en overigens ook de priester-arbeiders
zelf juist en rechtvaardig voorkwam.
Zij namen dus stelling in sociale en
politieke problemen; de recente Spaanse
gebeurtenissen hebben eens te meer bewezen dat sociale en politieke beweging
moeilijk zijn te scheiden.
In 1951 werd bekend, dat enkele priester-arbeiders lid waren van de communistisch geleide C.G.T.; men bedenke
dat in die jaren de C.G.T. de enige

1) Gregor Siefer, Die Mission der Arbeiterpriester, Essen, 1960.

FORUM
organisatie was die het voile vertrouwen
der arbeiders genoot een situatie die
overigens enkele jaren later wel veranderde ten gunste van de christelijke
C.F.T.C. De eerste juli 1949 was echter
te Rome het befaamde communisten-decreet uitgevaardigd, dat iedere samenwerking met communisten verbood. Het
lidmaatschap van de C.G.T. verwekte
derhalve in Rome ernstige verontrusting.
De moeilijkheden met Rome waren overigens reeds vroeg begonnen. In 1945 al
maakten Romeinse autoriteiten hun ongerustheid over de priester-arbeiders aan
het Franse episcopaat kenbaar. Hoewel
Rome meerdere beperkende maatregelen
nam, werd het" nog niet
verboden.
Men raakt hier reeds aan een eerste
tegenstelling. Voor de priester-arbeiders
was hun werk geen „experiment". De
allesbeheersende plaats die het nieuwe
apostolaat in de verlangens van vele
jongeren innam leidde zelfs tot tragische
incidenten: de bisschop van Limoges
weigerde negentien kandidaten voor het
priesterschap te wijden, omdat zij alleen
als priester-arbeiders hun priesterschap
wilden beleven. In 1952 verscheen het
bekende boek van Gilbert Cesbron: Les
Saints vont en enfer. Het deed aan de
zaak der priester-arbeiders geen goed;
zelf waren zij van mening dat het hun
werk ten onrechte romantiseerde. Een
indirect gevolg was, dat de publieke belangstelling gewekt werd. De meest geheime documenten worden van nu of in
de dagbladen gepubliceerd. Bovendien
ontstaat een bij tijden vrij vinnige strijd
tussen bladen van rechts en links.
De 23ste september roept Mgr. Marella, nuntius te Parijs, 26 bisschoppen en
provinciale ordeoversten bijeen, en deelt
mede dat de Curie besloten heeft het
experiment te onderbreken. Kardinaal
Feltin maakt enig voorbehoud wanneer
hij dit aan de priester-arbeiders van zijn
diocees meedeelt: „zij hebben meer behoefte aan ons gebed dan aan onze kritiek- . Mgr. Chappoulie, bisschop van
Angers, noemt in deze dagen de priesterarbeiders „de roem van de Franse geestelijkheid". De kardinalen Gerlier, Feltin
2) o.c., blz. 229.
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en Liênart gaan naar Rome, maar worden nogal koel ontvangen.
De 19de januari vergaderen de Franse
bisschoppen, en besluiten dat de priesterarbeiders voor de eerste maart aan de
volgende voorwaarden zullen moeten
voldoen: zij mogen geen lid zijn van een
vakorganisatie, zij moeten in een klooster
of pastorie wonen, zij mogen niet langer
dan drie uur per dag werken, zij mogen
geen nationale groepering vormen. De
helft der priester-arbeiders, dus 40 a 50,
onderwerpt zich niet. De bisschoppen geyen nieuwe richtlijnen voor het arbeidsapostolaat.
In de volgende jaren nemen, de bisschoppen een uiterst gematigde houding
aan; de priester-arbeiders die zich niet
hebben onderworpen, maar anderzijds
ook niet publiek in verzet zijn gekomen,
worden zoveel mogelijk met rust gelaten.
De bepalingen warden zo ruim mogelijk
uitgelegd. Op beperkte schaal gaat het
werk door. Men spreekt er zo min mogelijk over. Vijf jaar later, de 7de juli
1959, ontvangt kardinaal Feltin van
kardinaal Ottaviani een schrijven, waardoor aan het „experiment" definitief een
eind gemaakt wordt. Sindsdien hoort men
er niets meer over.

II
In de beschouwingen over de priesterarbeider is te weinig aandacht besteed
aan het felt, dat ten tijde van het verbod
nog slechts de helft van hen full-time
in een fabriek werkte. Men zou zich zeer
vergissen, door dit aan inconsequentie of
ontmoediging toe te schrijven; het getuigde veeleer van een realistisch inzicht,
dat in de praktijk was gegroeid. Het bedrijf was op den duur geen goede basis
voor het apostolaat der priester-arbeiders.
Op de eerste plaats, omdat het gezin het
centrale „object- van alle apostolaat is.
Bestaat sinds lang een van de grate
problemen van de parochiele zielzorg in
de moeilijkheid dat te exclusief contact
met vrouwen en kinderen onvoldoende
vrucht draagt, de priester-arbeiders
maakten een analoge ervaring.
De methode voldeed echter ook niet
voor de arbeider zelf. Zijn arbeider-zijn
is niet zijn gehele existentie. Buiten het
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bedrijf leeft de (Franse) arbeider in zijn
voor hem heel wat belangrijker gezin, in
zijn wijk, in zijn vakorganisatie. Het bedrijf neemt voor hem nooit die belangrijke plaats in, die het kan hebben in het
leven van de ondernemer. Integendeel,
zegt Siefer, het .bedrijf is eerder „de tegenpool, die het arbeidersbewustzijn oproept".
Het heeft hier zin op te merken dat
het gezichtspunt van Siefer door een
aantal belangrijke Europese sociologen
gedeeld wordt. Te noemen zouden zijn,
al drukken zij zich niet in dezelfde termen uit, R. Dahrendorf, de dquipe van
H. Popitz, en de Engelse taalgeleerdesocioloog R. Hoggart 3 , die van mening
zijn dat het maatschappijbeeld van de
arbeider dichotomisch is, d.w.z. dat in
zijn ogen de samenleving bestaat uit
twee lagen, waarvan er een de macht
uitoefent, zo niet openlijk dan toch achter de coulissen. Interessant is bij Hoggart
de analyse van het gebruik van de term
,,they - ; het staat voor al de onbegrepen
machten die op onbekende wijze hun
zeer reele macht doen gevoelen. Tot deze
„they - behoort uiteraard ook de ondernemer. (Eerlijkheidshalve moeten wij
hieraan toevoegen, dat niet weinige sociologen over de mate waarin de arbeiders in de onderneming en in de maatschappij geintegreerd zijn of geintegreerd
kunnen worden optimistischer denken; zij
menen dan ook niet dat het maatschappijbeeld der arbeiders zo dichotomisch is
als de andere groep stelt. Aan deze kant
staan tot op zekere hoogte Schelsky
zelf, verder Konig en in Engeland F.
Zweig 4 ). Hetzelfde standpunt, maar
zonder sterke motivering, nemen de aanhangers van de Human Relations beweging in).
Indien en inzover de arbeiders het
bedrijf zien op de door de eerste groep
omschreven wijze, kan het voor het apostolaat geen goede basis zijn — men moet
de mensen benaderen waar zij meer zich-

zelf zijn. Wat men nu ook denken moge
van de situatie in Europa in het algemeen (in Nederland is over het maatschappijbeeld der arbeiders opvallend
weinig, zo niet in het geheel geen empirisch onderzoek gedaan), de klassenstrijd
in Frankrijk is altijd vrij hevig geweest,
en de priester-arbeiders voelden dat zij
volledig aan de strijd en aan de levensstijl der arbeiders deel moesten hebben.
Dat het bedrijf hiervoor inderdaad als
onvoldoende basis werd ervaren, was
oorzaak dat velen van hen hun aandacht
meer gingen richten op de vakorganisaties, waarin zij soms een belangrijke rot
speelden, en op de wijk. Het belang van
het „wonen- voor het apostolaat kan,
gezien de plaats die het wonen in ieders
leven inneemt, moeilijk worden overschat.
Intussen echter brak de levenswijze der
priester-arbeiders met de stijl van de
Franse geestelijkheid, die als „bourgeois"
wordt gekenschetst. Men realisere zich
overigens, dat het hier niet gaat om een
conflict tussen „have's" en „have-nots-,
daar de meerderheid van de Franse geestelijkheid sober zo niet armoedig leeft.
Toch drei.gde er een breuk door de verschillende levensstijl en de tegengestelde
sociale ideeen. De verhouding tussen pastoor en in zijn parochie werkzame
priester-arbeider was vaak zonder meer
slecht.
Op den duur echter is de fundamentele
kerkelijke eenheid zonder een zeker minimum aan sociale eenheid niet te handhaven, en in deze zin werd op de duur
de eenheid van de Franse Kerk bedreigd.
Hier ligt naar Siefers mening de kern
van de kwestie.
Alvorens hierop nader in te gaan, een
enkel woord over de houding van Rome.
Men vreesde daar vooral beinvloeding
door het communisme. Siefer meent verband te kunnen leggen tussen de oorlog
in Indo-China en het eerste verbod in.
1954, en tussen het beruchte geval-Milazzo en de tweede opheffing in 1959. (Men

3) R. Dahrendorf, Soziale Klassen und Klassenkonflikt, Stuttgart, 1957; H. Popitz e.a., Das Gesellschaftsbild des Arbeiters, soziologische Untersuchungen in der Hiittenindustrie, Tubingen, 1957; R. Hoggart, The Uses of Literacy (Pelican), London, 1958. Men zie ook Mgr. G. de Vet, Coexistentie of klassenstrijd, Ruimte no. 15-16.
4) H. Schelsky, Industrie- und Betriebssoziologie, in A. Gehlen und H. Schelsky Hrsg., Soziologie,
Diissldorf-Köln, 1955; F. Zweig, The Worker in an Affluent Society, London, 1961.
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herinnert zich de figuur van Milazzo, die
op Sicilie eerste minister was van een
regering, die aan de macht bleef door de
steun der communisten, tegen de oppositie van de Democrazia Christiana, van
welke partij Milazzo lid was). Het is
in dit verband nuttig er in het voorbijgaan op te wijzen, dat tegenover de
communisten de positie der priester-arbeiders niet benijdenswaardig was. Van
de die-hards hadden zij geen vertrouwen
te verwachten. De „durs" wisten zeer
goed, dat de priester-arbeiders een aantal sociale opvattingen van de Franse
geestelijkheid niet deelde, maar dat zij
desalniettemin met geheel hun persoon
apostelen waren van de Kerk. De priester-arbeiders kwamen aldus in een zeer
moeilijke positie, waarin zij van geen van
beide kanten het vertrouwen nog genoten.
Afgezien echter van het gevaar van
communistische beinvloeding der priester-arbeiders persoonlijk, bleef de bedreiging, zoals wij reeds aangaven, van de
eenheid van de Franse Kerk. De klassenstrijd dreigde midden in de Kerk gebracht
te worden, niet zozeer in de zin dat een
minderheid de gerechtvaardigdheid van
deze strijd als een ter discussie open
standpunt verdedigde, maar zo dat tussen
de rest van de geestelijkheid en de priester-arbeiders een verhouding dreigde te
ontstaan als tussen de sociale klassen.
Men kan zich de Romeinse ongerustheid
dus indenken, hoewel de argumentatie
van het verbod niet even begrijpelijk was.
Deze immers refereerde aan de persoonlijke situatie van de priester-arbeiders,
en sprak van een onmogelijkheid het
priesterlijk en het arbeidersbestaan te
verenigen. Daarenboven werden de argumenten voor een belangrijk deel ontleend
aan de bedrijfssituatie, die, zoals boven
werd aangetoond, niet de kernsituatie
was van de priester-arbeiders, en aan belang reeds aanmerkelijk had ingeboet.
Siefer zegt dan ook, dat voor de objectief juiste beslissing het „experiment - te
beeindigen, onjuiste argumenten werden
aangevoerd. Men moet wel aannemen,
dat de bedreiging van de kerkelijke eenheid het eigenlijke motief van de Curie,
en, in pijnlijke gehoorzaamheid, van de
Franse bisschoppen is geweest.
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Meent men derhalve dat het verbod objectief juist was, (voorzover men het
recht heeft zich daarover uit te spreken),
dan impliceert dit niet dat de priesterarbeiders persoonlijk hebben gefaald.
Ware de Franse Kerk, geestelijken en
leken, meer open geweest, dan had deze
tragedie wellicht vermeden kunnen worden. De gang van zaken doet nu de
vraag rijzen, inhoeverre de sociologisc,h
toonaangevende kringen in de Franse
Kerk bereid (zouden) zijn de arbeiders
met behoud van hun levensstijl, cultuur
en strijdbaarheid in de Kerk welkom te
heten. In laatste instantie was het een
gebrek aan universaliteit, dat de eenheid
bedreigde. Kardinaal Feltin heeft dit uitgedrukt door te zeggen, dat de priesterarbeiders een voorhoede waren, die men
niet mag verwarren met het gros van de
troep, maar die men er ook niet van kan
scheiden. Wat is een voorhoede zonder
leper? Het is onmogelijk gebleken het
probleem van de herkerstening van het
arbeidsmilieu aan een elite te delegeren.
De gehele Kerk, en met name de parochie, moet daartoe missionair zijn.
G. W. Schlichting

Liturgie en volkstaal
In zijn vastenbrief van dit jaar herinnerde Kardinaal Frings aan het belang
van de publieke opinie in de Kerk. De
gelovigen moeten aan het woord kunnen
komen en gehoord worden. Dit kan, zegt
de Kardinaal, door raad en kritiek. „Es
gibt das Recht der innenkirchlichen Kritik, and wie ihr wisst, wird von diesem
fleissig Gebrauch gemacht". Hoe vlijtig
van dit recht gebruik wordt gemaakt, is
weer eens gebleken na het verschijnen
van de Apostolische Constitutie Veterum
Sapientia. Zoals men weet, dringt deze
Constitutie er op aan, dat men de studie
van het Latijn in de Kerk niet mag verwaarlozen en dat men het Latijn zal blijyen gebruiken in het onderricht van de
theologie en de filosofie. Velen vroegen
zich ernstig of of dit in deze tijd nog wel
mogelijk is. Heftiger was echter de kritiek tegen een andere waarschuwing van.
de Constitutie: dat men niet zou schrijyen tegen het gebruik van het Latijn in
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de Liturgie. Men zag hierin een poging
om alle kritiek tegen mogelijke voorschriften van te voren uit te schakelen.
Een aantal vooraanstaande Nederlandse
katholieken waren zo verontrust, dat ze
het nodig vonden hun vrees in een gezamenlijke brief uit te drukken. Zou de
Romeinse Curie dan de vele tegemoetkomingen van de laatste jaren op het
gebied van de volkstaal in de Liturgie
weer gaan intrekken?
Dit kon moeilijk het geval zijn daar de
Congregatie van de Riten even goed na
het verschijnen van Veterum Sapientia
als er voor, nieuwe Ritualia in de yolkstaal blijft goedkeuren. Men had bij deze
reactie over het hoofd gezien hoe voorzichtig het verbod in kwestie geformuleerd was. De bisschoppen moeten er op
letten, zo wordt er gevraagd, dat niemand schrijve tegen het Latijn „uit
zucht naar vernieuwing - (novarum rerum studiosi). Inderdaad, dingen zijn niet
noodzakelijk beter omdat ze nieuw zijn.
Niemand mag ook de wil van de H.
Stoel verkeerd interpreteren „uit louter
vooroordeel" (praeiudicata opinione);
dit zou onvoorzichtige kritiek zijn. Immers kritiek is altijd slecht, wanneer ze
niet gedragen wordt door eerbied en
voorzichtigheid, zoals Kardinaal Frings
in dezelfde vastenbrief schrijft. Deze
voorzichtigheid veronderstelt dat men
objectief blijft oordelen over de argumenten die de kritiek zelf kunnen verzwakken.
Dit verklaart waarom een paar maanden slechts na Veterum Sapientia bij
Lannoo een vertaling kon verschijnen
van Langues vivantes et liturgie 1 ) . En
wel omdat de schrijver, Dr. Paul Winninger, voortdurend die eerbied en voorzichtigheid in acht neemt, waardoor hij
vermijdt dat zijn vrijheid „een stoornis
wordt voor de zwakken" (1 Kor., VIII,
9). Zijn argumenten zijn niet alle even
bewijskrachtig, zoals het normaal is in
een dergelijk betoog, maar vele ervan
zijn zo belangrijk, dat het nuttig is ze
hier even naar voren te halen.
Van theologisch standpunt is er een
argument dat ons zeer belangrijk schijnt

terwijl het in tijdschriften voor liturgie
en zielzorg uiteraard minder vaak benadrukt wordt, namelijk dat het Latijn een
hindernis betekent voor de universaliteit van de Kerk. Natuurlijk gesproken
bestaat er een zeer nauw verband tussen
een yolk en zijn godsdienst; als men
moet zeggen dat er zoveel filosofieen
zijn als filosofen, dan geldt om dezelfde
reden dat er zoveel godsdiensten zijn als
volkeren. De bovennatuurlijke, katholieke Kerk van Christus wil nu juist een
uitzondering maken op deze wet; haar
verlangen naar universalisme ligt haar
zo nauw aan het hart, dat ze hiervoor de
zwaarste vervolgingen heeft doorstaan;
het lijden en de kruisdood van Christus
waren daar wel het meest sprekende
voorbeeld van. Moet dit universalisme
nu gevrijwaard worden door een uniforme Latijnse taal? Integendeel, zegt Dr.
Winninger terecht. De uniformiteit kan
moeilijk anders dan de afscheidingen in
de hand werken. De Latijnse cultuur is
inderdaad een bezwaar geweest voor de
Oosterse Kerk, en heeft gemaakt dat de
Germaanse volkeren zich minder thuis
voelden in de Roomse Kerk. De nieuwe
volkeren uit Azie zullen er wel nooit
toe komen het christendom in zijn Latijnse verschijningsvorm over te nemen.
Daarom moet het universalisme bereikt
worden langs een andere weg dan de
uniformiteit; het zal moeten bestaan in
een verregaande aanpassing van de Kerk
aan de verschillende beschavingen, die
niet uitzien naar een Latijnse denktrant
maar naar de boodschap van de christelijke naastenliefde. De Kerk zal dus moeten ophouden zich te binden aan de cultuur waarin ze tot volwassenheid gekomen is; ze zal haar riten en dogma's
moeten herdenken in de taal van andere
culturen, zoals Ricci het eeuwen geleden
reeds deed in China.
Een tweede argument is de plaats van
de leek in de Kerk. Wanneer het gaat
over het gemak van mislezen in een ander land, over de onvervangbaarheid van
sommige Latijnse oraties, over de pracht
van het Gregoriaans (waarvan men o.i.
ten onrechte meent dat het onvermijde-

1) Dr. Paul Winninger, Volkstaal en liturgie (Reeks Woord en Beleving). — Lannoo, Tielt, 1962,
240 pp.
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lijk moet verloren gaan met het Latijn),
denkt de priester dan niet te uitsluitend
aan zichzelf en aan hetgeen hij door zijn
Latijnse vorming kan meedragen uit de
Mis? Sociologisch gezien moet men de
verhouding van de priester tegenover de
leken in de liturgie vergelijken met de
afstand die bij sommige volkeren gegroeid is tussen de verfijnde aristocraat
en het yolk waarvan de aristocraat de
taal niet wenst te spreken. De sociologie
leert — we hoeven hier slechts te denken aan het Vlaamse yolk dat zulk een
verhouding onvermijdelijk leidt tot verzwakking van de cultuur en achteruitgang. Het verschil van taal maakt dat
het yolk niet profiteert van de vooruitgang in de beschaving. De vergelijking
gaat ten minste in zover op dat het
christelijk yolk niet door de opvoeding
van de liturgie opgeheven wordt uit zijn
religieuze onwetendheid en uit zijn afwijkende devoties. Zulke nadelen zijn te
belangrijk dan dat daartegen zou kunnen
opwegen het voordeel dat een priester
in het buitenland niet gehinderd wordt
door de taal die men daar gebruikt of
dat een eventuele vertaling niet onmiddellijk de perfectie bezit van de latijnse
teksten.
En zeker is het in dit verband verkeerd zijn toevlucht te nemen tot jets als
de disciptina arcani, nl. dat men de
liturgische handelingen in het Latijn zou
moeten houden om het mysterie te bewaren in zijn verborgenheid. Dat was
zeker niet de bedoeling toen men de
Canon van de Mis en de Bijbel vertaalde
in een Latijn dat men lingua vulgata
noemde omdat het een volksdialect was.
Men heeft dit argument echter gebruikt
in de discussies tussen de theologen op
het Concilie van Trente. Een theoloog
meende zelfs het Latijn te moeten motiveren met de bedenking dat men geen
paarlen voor de zwijnen mag werpen!
Waarschijnlijk had hij wel Latijn geleerd
om te weten dat hij zelf niet bij de zwijnen hoorde. Het Concilie is evident niet
ingegaan op dergelijke overwegingen. Er
was wel geen meerderheid om de yolkstaal toe te laten — in die tijd was het
Latijn nog de universele cultuurtaal
1) Zending en genade. Deel
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maar toch waren de bisschoppen van
mening dat het mysterie ondanks het Latijn niet mocht verborgen blijven voor
het yolk. Het Concilie beval dus (mandat) aan de priesters de mysteries uit te
leggen, bevattelijk te maken voor het
yolk, en deze uitleg ook onder de mis
zelf te geven (Dz. 946). De liturgische
beweging begint opnieuw het belang van
dit bevel in te zien. Het zou echter veel
vanzelfsprekender uit te voeren zijn, als
de voorschriften over het gebruik van
het Latijn tenminste versoepeld werden.
Het is ook geen geheim dat de meeste
bisschoppen en de meerderheid van de
gelovigen dit laatste verlangen. Er zijn
dus gegronde redenen om te hopen dat
het Tweede Vatikaans Concilie op dit
verlangen zal ingaan.
M. De Tollenaere S.J.

De vraag naar een christelijk
identificatie-beeld en onze beeldarme kerken
Men is nu praktisch overal onze kerken aan het ontruimen. Hopen beelden
staan ergens achter onder bij de toren op
elkaar gedreven. De heiligen zijn er uit.
Waarschijnlijk toch omdat men besloot
dat ze niet meer van en voor onze tijd
zijn. Men beperkt zich tot het essentiele.
Het is echter eigenaardig dat 'n denker
als K. Rahner deze groei naar een simpele formule, zelfs als men alles zou
terug willen brengen tot de Heilige Eucharistie zonder meer, eenzijdig, gevaarlijk en onjuist noemt 1 ). En dat vooral
vanwege de moeilijkheden die zo'n ogenschijnlijk alles vergemakkelijkende formule veroorzaakt in de opvoeding van
de jongeren.
Het vraagt niet veel ervaring om met
vele anderen te kunnen constateren dat
de jeugdigen (dat is een groep personen
die in alle leeftijdsgroepen haar vertegenwoordigers heeft) op het ogenblik, in
deze zogenaamde overgangstijd, groat
gebrek hebben aan duidelijke identificatie-gestalten. Van de andere kant kan
men deze groep ook een bewust ontwij-

Misoffer en jeugdascese, blz. 71. — Brand, 1961.
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ken van een duidelijke gestalte toeschrijven. De voorliefde voor diepe, maar toch
ook meer vrijblijvende en vrijlatende geschriften zoals die van Romano Guardini
bijvoorbeeld; de voorliefde voor niet te
absoluut ponerende, maar eerder proberende „samendenkende- preken; en de
voorliefde voor het meer onduidelijke,
gestalte-missende in de kunst (vooral in
de muziek), zijn hier tekens van.
Maar zelfs indien de jeugdigen op
identificatie-gestalten uit zijn, kunnen ze
die vinden? Zijn ze misschien zo aarzelend, omdat datgene wat ze vinden, juist
niet duidelijk is? Waarom verdwenen de
heiligen?
Steeds wordt de vaandragers verweten dat zij wel de uittocht uit het oude
organiseren, maar dat deze uittocht nog
niet een intocht in iets nieuws betekent.
Er is nog geen helder eigentijds leefpatroon. Daarvandaan blijft veel in het
vage. Men kan nog niet komen tot een
duidelijke gestalte. Men heeft op het
ogenblik zelfs een wantrouwen tegen de
duidelijke gestalte. Met reden: weet U
waar we naar toe aan het trekken zijn?
Weet U het? Wie weet het eigenlijk wel?
Het is nutteloos om deze periode te
gaan vergelijken met een vroegere. Dat
zet immers alleen maar kwaad bloed.
Het is voldoende de feiten te constateren. Men begrijpe mij goed. Het is niet
zo dat men niet overtuigd zou zijn van
de onontkoombare juistheid van het leven
zoals Christus, de God-mens, dat leefde,
noch van het felt dat wij zijn Leven in
moeten gaan. Het is alleen moeilijk om
te zien hoe dat nu zal moeten. Hoe dat
nu praktisch op te lossen. Dit probleem
wordt zelden precies gesteld. Toch ligt
hier, meen ik, de grondreden van geloofsen roepingscrisis. We kunnen het niet
meer doen op de manier van de heiligen
van toen. Akkoord. En hoe dan?
Er zijn dingen aan het veranderen. We
trekken het oude uit. Dat wil dan ook
zeggen, dat daarom juist de christelijke
identificatie-beelden uit het verleden zo
2) Anima, I, maart 1961, blz. 29.

moeilijk aanspreken. Het waren duidelijke
beelden. Ze zijn niet meer zo duidelijk,
dan tenzij voor een steeds kleiner wordende rest. We hebben zeer hard nieuwe
gestalten, nieuwe heiligen nodig, dat wil
zeggen personen die hun mystieke of
geestelijke verhoudingservaring ten opzichte van Christus beleven vanuit onze
situatie, vanuit onze achtergrond, vanuit
onze tijd.
Die figuren ontbreken nog, of indien
ze er zijn, vallen ze niet voldoende op.
We mogen niet gaan overdrijven, maar
van de andere kant mogen we toch ook
niet de tragiek van het een en ander
gaan onderschatten. Ik schreef met opzet
„tragiek''. Het is tragisch dat men in
een serieus blad als het Zwitserse Anima
in een speciaal nummer over de jeugdige
moet besluiten met: Vielleicht gehort es
zu den groszen Priifungen der religiosen
Gegenwart, dasz es bis jetzt kaum irgendwo gelungen ist, ein wirklichkeitsgemaszes and packendes Leitbild fur die
Jugend zu finder).- 2).
We leven dus in een tussentijd. Wat
doen we in die tussentijd van weten dat
het oude nauwelijks aanspreekt in de
Christusbeleving, terwin het nieuwe zich
maar niet duidelijk af wil tekenen?
De enige oplossing is zoekend en tastend verder te gaan, de weg alvast optrekkend om onderweg pas te horen dat
dit de richting is, of dat we verkeerd
aan het gaan zijn, ons met andere woorden totaal overgevend aan de genade en
de oproep van het ogenblik. Ons identificatiebeeld in deze situatie zou Jozef
van Nazareth kunnen zijn, die levend
tussen oud en nieuw ook niet van het
begin af een duidelijke gestaltepatroon
meekreeg. Hij leefde in het nieuwe, on.derscheidde er al iets van, maar stierf
voor het eigenlijk openlijk aan het licht
trad, in het oude. Vandaar misschien
dat men met zijn beeld nooit goed raad
geweten heeft: was hij nu een oude of
een jonge man?
Dr. S. Donders W.P.

Boekbespreking
GODSDIENST
RENCKENS S.J., H., De godsdienst van
Isral. Serie: Godsdiensten der mensheid.
J. J. Romen Zonen, Roermond en
Maaseik, 1962, 286 pp., f 14 en f 15,75.
Het feit dat dit boek is uitgegeven in de
serie „De godsdiensten der mensheid"
onder hoofdredactie van Prof. Dr. J. P.
Michels 0.P., heeft de schrijver voor een
bijzondere opgave gesteld. Het is niet zo
maar een boek over Israel of over de
godsdienstige instellingen en opvattingen
van het ,Oude Testament. Zoals Renckens
zegt: „dit boek moet geschiedenis geven,
zij het dan godsdienstgeschiedenis
Het zou echter een grote verarming van
het bijbelse gegeven met zich meebrengen, als wij ons zouden beperken tot historische constructies. Daarom wordt de
historische behandeling aangevuld door
de thematische behandeling ..." (blz.
48). Deze methode, samen met de enorme eruditie en de grote liefde van de
schrijver voor de Schrift, heeft dit werk
tot een bijzonder boeiend geheel gemaakt.
Uitvoerig gaat de auteur in op Israels
mysterie, waarbij hij nauwkeurig de geheel eigen plaats en het unieke karakter
(o.a. blijkend in monothelsme, messianisme en geschiedschrijving) van Israel (en
van het Christendom als Israels voltooiing) te midden van of liever als
ongekend hoogtepunt van alle andere
godsdiensten omschrijft. In een zevental
hoofdstukken worden de grote lijnen en
de grote themata van het Oude Testament uitgewerkt. Het is onmogelijk om
in het korte bestek van deze recensie de
weldadige rijkdom van dit boek ook maar
enigszins schematisch aan te geven. Wij
bevelen het met nadruk aan. Verrassend
mooie gedachten geeft R. over de band
tussen het spirituele en materiele element
in de profetie (blz. 210 e.v., 76 e.v.),
over Israels Rest, het Judaisme van na
de ballingschap, het Jodendom als gestalte van authentiek geloof (blz. 239
e.v.). Het bibliografisch overzicht omvat
samen met de registers ruim 40 blz.; bier
zouden wij wel meer gebruik gemaakt
willen zien van de Joodse litteratuur over
de Heilige Schrift, zoals dit bijv. in
Frankrijk ook aan Katholieke zijde steeds
meer wordt gedaan. Wij zijn Pater
Renckens grote dank verschuldigd voor

dit prachtige werk en wij zien met spanning het in de inleiding aangekondigde
vervolg op dit boek tegemoet, nl. „Het
Nabijbels Jodendom", omdat dit ons,
Christenen, nog steeds veel te leren heeft
en „als een blijvend door God gesteld
teken zijn laatste geheim nog niet heeft
prijsgegeven" (blz. 12). Daarmee zal dit
belangwekkende onderwerp eindelijk ook
van Katholieke zijde in Nederland worDr. C. A. Rijk
den behandeld.
HUYSER, Dr. Ph. J., Het ambtsgeheim
van de zielzorger. — J. H. Kok N.V.,
Kampen, 1961, 520 pp.
De schrijver, voorganger in een gemeente van de Gereformeerde Kerken, bezint
zich achtereenvolgens op de nodige bewustheid, de bijbelse grondslagen, de bindende kracht, de zielkundige waarde, de
zedelijke grenzen en de wettelijke bescherming van het ambtsgeheim van de
zielzorger. In deze uitvoerige en zorgvuldig gedocumenteerde studie geeft Huyser als zijn mening, dat zielzorg ondenkbaar is zonder openhartig gesprek tussen
gemeentelid en pastor, dat een dergelijke
gespreksmogelijkheid slechts gegeven is
indien een vertrouwensrelatie bestaat, dat
er gesproken mag worden van een vertrouwenscrisis in de protestantse kerken
(bewijze de loop naar de psychiater, de
progressieve secularisering van de zielzorg) en dat het vertrouwen zou kunnen
worden hersteld door een formele en of ficiele geheimhoudingsplicht van de pastor
( zoals bijvoorbeeld in de Nederlands
Hervormde Kerk sinds 1957 al wel is
bepaald).
De auteur wijst het biechtzegel af, dat
volgens de Rooms Katholieke Kerk
schriftuurlijk is gefundeerd, beroept zich
terzake deze afwijzing op Luther en Calvijn, maar wil wel in zee gaan met
Augustinus die de zwijgplicht van de
zielzorger beschouwt als een specialisering van de broederlijke zwijgplicht. Huyser geeft blijk van een open bereidheid
zich te verdiepen in de sacramentele
biecht en het biechtgeheim van de Katholieke Kerk; hij bewondert de wijze
waarop Katholieke priesters het biechtgeheim hoog houden en bewaren, vindt
anderzijds dat de absoluutheid van dit
biechtgeheim soms ten onrechte wordt
gehandhaafd in gevallen waar het levens-
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belang van derden op het spel staat. Hij
is voorstander van een door zedelijke
principes begrensde zielzorgelijke geheimhoudingsplicht, welke wettelijk
wordt beschermd.
Terzijde moet worden gezegd, dat de
neurose-opvatting van de schrijver
wat ook door Prof. Dr. P. J. Roscam
Abbing in een aanbevelend woord vooraf
te zeer in overeen
wordt opgemerkt
stemming is gebracht met de reformatorische denkbeelden omtrent het geweten
en daardoor nogal eenzijdig is geworden.
Voor Katholieke lezers is dit gedegen
werk van Dr. Huyser niet slechts van
belang omdat daaruit een neiging tot tegemoetkoming valt op te maken, maar
ook en meer omdat de auteur het ambtsgeheim van de zielzorger in zijn geheel
bekijkt (niet alleen het biechtgeheim
i.e.z.!) en omdat hij de broederlijke
zwijgplicht zo benadrukt (van gelovige
t.o.v. gelovige). Deze twee laatste punten zijn een nadere beschouwing in katholieke kringen stellig waard.
J. J. C. Marlet, zenuwarts
GROENENDIJK, P. C. e.a., Jonge
mensen en Kerk ( = Pastorele Cahiers
8), Paul Brand, Hilversum/Antwerpen,
1962, 124 pp., f 5,90.
Dit deeltje van de „Pastorele Cahiers"
wil enig inzicht geven in het werk van
het katholiek militair vormingscentrum
Waalheuvel en bundelt enkele ervaringen van zijn tienjarig bestaan. Na een
overzicht van opzet en ontwikkeling (P.
C. Groenendijk) volgt een weergave van
enkele peilingen, die H. C. de Graaf en
P. C. van Vliet hebben verricht inzake
verwachtingen en bevindingen van deelnemers aan een cursus. F. C. M. Josso en
L. M. Thomas hebben getracht vanuit de
hedendaagse literatuur voeding te geven
aan de praktische benaderingswijze,
waarover in andere opstellen wordt
schreven: H. Wagemans over „Muzikale
ervaringen in het vormingswerk", H. J.
H. Brentjens over „Toenadering tussen
geloof en wereld". Het boekje wordt besloten met de rede van Prof. Dr. H. M.
M. Fortmann bij de viering van het tienjarig bestaan, over de spanning tussen
een mondig geworden wereld en de feitelijke verschijningswijze van de Kerk, die
daarop nog niet is ingesteld. Dit Cahier
lijkt ons een zeer belangrijke publicatie;
niet alleen omdat het een goed en grandig inzicht verschaft in het streven van
„Waalheuvel" (velen misschien meer
bekend door de uitgave „G-3"), maar

vooral ook omdat de daar opgedane ervaringen alien die met de vorming van
onze hedendaagse jeugd belast zijn (zielzorgers, maar ook andere opvoeders),
kunnen en moeten voorlichten. Dit boekje
is dan ook een ernstige bestudering overwaard. Wel valt op, dat de ervaringen
hoofdzakelijk vanuit psychologisch en
sociaal-pedagogisch standpunt uit verwerkt zijn. Men zou graag ook de vaktheoloog ingeschakeld gezien hebben. Nu
blijven de suggesties inzake een nieuwe
voorstelling en verkondiging van het
openbaringsgegeven uitermate summier en
vaag; hetgeen aanleiding zou kunnen
geven tot verwarring. Mogen de komende
tien jaren „Waalheuvel" in het teken
staan van een even diepgaande theologische bezinning als thans op psychologisch terrein verwerkelijkt is.
S. Trooster
FULLER, R. H. en R. P. C. HANSON,
Rome: wij raden het af. — G. F. Callenbach N.V., Nijkerk, 1962, 180 pp.,
f 6,90.
Wij vragen ons af, hoe het mogelijk is
geweest, dat in onze tijd van oprecht
oecumenisch streven dit boekje is kunnen
uitgegeven worden. Dat men meent
„Rome" te moeten afraden, a la bonheur; maar dan hoeft dit toch niet op
deze onaangename, en eigenlijk ook onwaardige wijze te gebeuren. Het 5e
hoofdstuk biedt nog enige interessante
informatie inzake het hedendaags belijden in de Anglikaanse Kerk. Maar hoeveel lezers zullen zover komen? De
hoofdstukken daarvoor staan vol hinderlijke onjuistheden. Vooral de eerste twee
hoofdstukken maken het te bont. Goed,
men mag bezwaren hebben tegen de
„macht" van Rome; maar uitdrukkingen
als „despotisme", „geestelijk schrikbewind", „lage onverdraagzaamheid"
Jeerstellig bedrog"„,kinderachtig geloof" gaan te ver. Deze ongelukkige bestrijding van „Rome" vindt waarschijnlijk
ten dele haar oorzaak in het feit, dat de
auteurs voornamelijk steunen op de publicaties van P. Blanshard, een meester
in het vervalsen der perspectieven door
onjuist hanteren van feiten en citaten.
Een duidelijke vergissing, dit boekje.
S. Trooster
MOREL, V., De Kerk, haar wezen en
werking. Desclee de Brouwer, Brugge,
1962, 176 pp., F. 130.
In dit relatief bondig, doch helder geschreven tractaat biedt de auteur, profes-
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sor aan het theologicum der Paters Kapucijnen, een samenvatting van wat in de
laatste 50 jaar in de ecclesiologie aan
theologische verdieping werd gewonnen.
De bouw van de uiteenzetting volgt de
logische weg van het innerlijk moment
van de Kerk (haar zending vanuit de
Vader als Lichaam van Christus) naar
het meer uiterlijk moment van de Kerk
(als heilsinstelling en sociaal verschijnsel). Een nieuwe speculatieve synthese
wordt hier niet geboden, wel een sterk
gestructureerd tractaat, waarbij voorzichtig soms al te voorzichtig? de
nieuw opengekomen perspectieven warJ. Kerkhofs
den geschetst.
LESCRAUWAET M.S.C., Dr. Jos.,
Communiteit van TaiziE C.G.G. No.
725), Geert Grote Genootschap, 's-Hertogenbosch, 1961, 80 blz., f 1,25.
In dit boekje worden wij kundig ingelicht
inzake opzet, streven, regel en dagorde
van de protestantse kloostergemeenschap
van Taizd. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan de viering der Eucharistie
aldaar. Hoofdstukjes over de waardering
van zowel protestantse als katholieke
zijde vervolledigen het geheel. Wij kunnen dit boekje niet warm genoeg ter
lezing aanbevelen. „Taize vormt een
van de meest hoopgevende momenten in
het oecumenisch streven der Kerken van
het ogenblik. Wij kunnen ons sterk verwant voelen aan de geestelijke sfeer die
daar heerst. Wanneer deze kennismaking
de lezer zou aansporen verder kennis te
nemen van b.v. de publicaties van Max
Thurian over Eucharistie en Biecht, zou
hij niet weinig verrijkt worden.
S. Trooster

BAAS, L. C. e.a., Vragen aan het
Concilie. Uitg. Paul Brand N.V., Hilversum, 1961, 120 pp.
Dit boekje bevat de vertaling van de belangrijke duitse publicatie „Fragen an das
Konzil. Anregungen and Hoffnungen"
(besproken in Streven 14/2, 1961, 1122),
aangevuld met de nederlandse tekst van
een inleiding van Mr. L. C. Baas, „Libres
Propos d'un laic'', op de studiedagen van
de Informations Catholiques Internationales op 13-14 mei 1961. Een zeer belangrijk boekje voor alien die werkelijk
bekommerd zijn om de naaste toekomst
van de Kerk, en zich een zelfstandig oordeel willen vormen inzake de onderwerpen die het komende Concilie zo actueel
maken.
S. Trooster
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WEZE, A. M., Het kloosterleven van
elke dag. Lannoo, Tielt, 1962, 168 pp.,
ing. F. 62; geb. F. 85.
Met dit werk, de neerslag van een concrete ervaring in contact met vrouwelijke
religieuzen, heeft pater Weze een frisse,
vlot geschreven bijdrage geleverd tot de
literatuur voor kloosterzusters. Zoals uit
de titel blijkt, wil het een handleiding zijn
in de essentiele problemen van het religieuze leven; hierbij geeft de auteur blijk
van een concrete kennis van de gevaren
en de meest voorkomende afwijkingen.
Met zijn gezonde kijk op het leven en zijn
realisme waarschuwt hij zowel voor elke
onderschatting van het gebedsleven als
voor de gevaarlijke illusies van een valse
lijdensmystiek. De grootste verdienste
van dit pretentieloze werkje is dat het
ook in zijn meest concrete uitwerking gecentreerd is op de meest centrale geloofsgegevens, vooral dan de caritas.
W. Goossens
GELIN, Albert, De hoofdlijnen van het
Oude Testament. Patmos, Antwerpen,
1962, 90 pp., F. 42.
GELIN, Albert, Israels gestalte volgens
de BOA Standaard-Bh., Antwerpen,
1962, 114 pp.
Twee van de beste werkj es van de betreurde Franse exegeet verschijnen tegelijk in Nederlandse vertaling. Zijn Idees
mattresses de l'ancien Testament, waarin
vooral de etappes van de heilsgeschiedenis godsopenbaring, messianisme en
individueel heil binnen de collectieve roeping belicht worden; en Lame d'IsraEl dans le livre (zie Streven, aug. 1959
p. 1080) , dat aan de hand van het O.T.
de religieuze gestalte van het godsvolk
oproept. Een dubbele wezenlijke aanwinst voor onze religieuze literatuur.
L. Monden
DANKELMAN C.s.s.R., J. L. F., Christen nu. Deel I. — J. J. Romen 6 Zonen,
Roermond/Maaseik, 1962, 399 pp.,
f 19,50.
Het boek, dat wij in januari 1962 met
voldoening begroetten in Streven (pag.
381) als een werk dat op levendige en
boeiende wijze het christen-zijn in deze
tijd beschrijft en belicht, verschijnt een
half jaar later reeds in tweede druk, reeds
voordat deel II van de pers is. Wel een
bewijs dat het werk inslaat en aan de
wensen en behoeften van tallozen voldoet. De uitgever zorgde wederom voor
een grootscheepse en rijk geillustreerde
presentatie van het boek. J. van Heugten
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GOERRES, Ida Friederike, Laiengendanken zum ZOlibat. — Verlag Josef
Knecht, Frankfurt a/M., 1962, 92 pp.,
DM. 6.80.
Twee reeksen ideeen werden hier gegroepeerd. In een meer theoretische reeks
wordt eerst aangetoond, dat de bezwaren
die tegen het celibaat worden ingebracht
dat het namelijk een vorm van manicheisme betekent en dat het bovendien
de zielzorger van een onmisbare, persoonlijke ervaring berooft voortkomen
uit onbegrip betreffende de eigen aard
van de priesterroeping. Dan brengt de
schrijfster een positieve waardering van
het priester-celibaat; ze steunt hierbij op
de traditie en haalt als belangrijkste tekst
de inderdaad merkwaardige prefatie uit
de Mis van de Maagdenwijding aan. De
praktische beschouwingen over de verhouding tussen priester en vrouw zijn
behartenswaardig. Dit essay heeft de
kenmerken van de vorige werken van
deze begaafde schrijfster: het blijft intuitief, benaderend, soms een tikje vaag.
Een interessant en positief getuigenis over
een omstreden kwestie werd het zeker.
H. Smets
Les authentiques „Fils de la Lumiire"
(Coll.: Unite). — La Colombe, Paris,
1961, 159 pp., ing. NF. 8.
Een boek enig in zijn genre. Een Franse
overtuigde vrijmetselaar publiceert bij een
katholieke uitgeverij een boek over de
geheime vrijmetselarij, waarin hij, na
veertig jaar praktijk, beschrijft wat hij
zelf in de loges heeft beleefd, en de verrijking die dit hem heeft bezorgd. Na een
korte schets van de geschiedenis, geeft
en dit is
hij in een tweede gedeelte
werkelijk zeer interessant zijn opname
in de loge en zijn verdere initiaties, de
eigen groei en desillusies, en daarna de
intieme bevrediging. Drie annexen geven
de huidige maconnieke Braden in Frankrijk, de maconnieke regels van 1782 en
de „code magonnique" van het begin der
19e eeuw. Om de geest van het hele
werk te verklaren, citeren wij uit de inleiding: „Dans le monde entier, un vaste
mouvement vers
s'amorce.
prend les formes les plus diverses, mais
it repond a ce besoin profond que res-

sentent les spiritualistes de touter nuances: faire cesser les querelles byzantines,
et faire front contre l'ennemi commun:
le matdrialiste athêe. Puisse ce livre contribuer a la pacification des coeurs et a
l'union des esprits!" (bl. 11).

M. Dierickx

FERRIERE, Cinette, L'Alliance ancienne
et nouvelle. Essai de catechise biblique
et liturgique. Ed. du Chalet, Lyon, 1962,
304 pp., F. 173. Le jeu complet des fiches
pour enfants, 86 pp., Fr. 55.
Deze uitgewerkte godsdienstcursus voor
kinderen van 9 tot 12 jaar, neerslag van
de jarenlange experimenten van mevrouw
Ferriere te Ottignies, is een der mooiste
vruchten van de recente katechetische
hernieuwing. Hier gebeurt veel meer dan
enkel notionele uitleg van de katechismus: hier is elke les een soort liturgische
„celebratie" van een religieuze werkelijkheid, die hic et nunc wordt beleefd en
ervaren. Zij noemt het „catechisme liturgigue". De bijbel staat in het middelpunt.
Daarrond wordt gebeden en gezongen
(liederen van Gelineau, Duval, Cocagnac) , geschilderd en gemimeerd. Een
levende „initiatie" in het geloof
Het boek van de katechist is ingedeeld
in 21 hoofdstukken, die elk een afgerond
geheel vormen. Telkens: 1. expose du
theme (met verwijzing naar bijbelse
bronnen, liturgisch leven, moraal, nummers van de Franse en Belgische Franstalige katechismus), 2. moyens pedagogiques (verhaal, tang, platen, model voor
tekening, symbolen, mime, ...), 3. une
celebration (lezing, gebedsdialoog,
zang, ...). Het deel van de leerlingen
bestaat nit fosse bladen, waarop o.m. een
tekst die moet aangevuld worden, een
tekening die moet geschilderd worden,
enz. Deze methode stelt ongetwijfeld hoge
eisen aan de katechist, niet alleen wat
betreft pedagogisch talent, maar vooral
op gebied van inwendig geestelijk leven
en apostolisch engagenement. Want zo'n
les kan pas slagen, indien ook zijn leven

een „getuigenis" is.

A. Cauwelier

SCHNITZLER, Th., Das Missale in Betrachtung and Verkiindigung. Einsiedeln, Benziger, 1961, 11 x 18, 152 pp.,
8.80 zw. frs.
Schrijver, die door zijn commentaar op
de vaste gebeden der mis grote bekendheid heeft verworven, laat ons in dit
werkje zien hoe de teksten van het missaal moeten worden geinterpreteerd. Dit
wordt zowel meer algemeen als aan de
hand van enige misformulieren gedaan.
Ook hier weet Schr. gedegen wetenschap
en echte vroomheid met elkaar te verbinden, zodat dit boek in onze tijd van liturgische bezinning warm kan worden aanJ. Mulders
bevolen.
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GUARDINI, Romano, Brieven van het
Como-meer (vert. M. Bogaers). Lannoo, Tielt, 1961, 112 pp.
Bijna veertig jaar geleden schreef R.
Guardini deze brieven voor „Schildgenossee. In 1962 hebben ze hun prikkel
tot bezinning over de verhouding tussen
natuur, mens, cultuur en techniek nog niet
verloren. Het boeiende van dit boekje is
wel dat de auteur zelf in de loop van de
twee jaar, waarin deze brieven werden
neergeschreven, een evolutie naar een
meer hoopvolle en positieve waardering
van de techniek meemaakte. De eerste
brieven spreken meer van heimwee naar
het oude evenwicht dat verdwijnt. De
laatste brief spreekt van de aanvaarding
van het nieuwe, waarin de mens een
nieuw menselijk evenwicht moet schepJ. Vercruysse
p en.
Sources de la vie spirituelle. Documents
pontificaux, Tome IIme. Editions St.
Paul, Fribourg—Paris, pag. 1235 tot pag.
2174.
Onder bovenstaande titel publiceren de
predikheren P. Cattin en H. Th. Conus
een uitvoerige verzameling bronnen van
het geestelijk leven. In dit tweede deel
zijn opgenomen de encyclieken en allocuties van Pius XII vanaf 1951 tot aan zijn
dood. Het eerste deel dezer uitgave verscheen in 1951. Het werk is berekend op
zeven delen, die de pauselijke documenten zullen bevatten over het geestelijk
leven, vanaf Pius IX tot en met Pius XII.
In het hier aangekondigde tweede deel
zijn opgenomen de documenten over de
persoon van Jezus Christus. Voor de
studie van het geestelijk leven in de laatste honderd jaar is deze kostbare uitgave
een ware goudmijn.
P. van Alkemade
LE SOUIRD, H. en LIEGE, P. A.,
Croyants et incroyants d'aujourd'hui
(Parole et Mission). — Ed. du Cerf,
Parijs, 1962, 148 pp., NF. 6.
Naar aanleiding van een liturgische bezinning over het contact met andersdenkenden, werd aan de parochianen van de
Parijse St. Sulpice een vragenlijst overhandigd. Tweehonderd antwoorden kwamen binnen en dit boekje geeft een verslag van deze geimproviseerde enquëte
(door Regine Pernoud) met voorwoord
van de pastoor van St. Sulpice, een paar
meer uitvoerige getuigenissen en als nawoord drie korte toespraken van P. Liege
O.P. Het geheel getuigt treffend, zowel
voor de diepgaande mentaliteitswijziging
die in de laatste jaren in de verhouding
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tussen kristenen en niet-kristenen ingetreden is, als voor de geestelijke maturiteit van de Parijse elite die hier aan het
L. Monden
woord komt.
LALOUP, Jean, Anthologie religieuse.
— 2 dln., Casterman, 1962, 224 en 288
pp., Fr. 90 en 120.
Bloemlezing in (nauwe) aansluiting bij
het programma van het godsdienstonderricht M.O. Meestal korte citaten, grotendeels uit de patristiek of uit de hedendaagse theologische literatuur, in voortreffelijke Franse vertaling. Uitstekend
werkmateriaal voor godsdienstleraars en
predikanten. Eventueel zelfs geschikt
voor geestelijke overweging.
A. Cauwelier
CONGAR, Y., Aspects de roecumenisme (Etudes Relig., 756). — Pensêe Catholique, Brussel, 1962, 128 pp., F. 51.
De hier gebundelde toespraken vormen
geen sluitend geheel, maar zijn als evenveel variaties op het grondthema van het
oecumenisme. Wie de grotere werken
van Congar gelezen heeft, zal hier geen
nieuwe perspectieven vinden, wel een
uitstekend vulgariseren van de gedachten
die zijn werk beheersen.
L. Monden

LITERATUUR
100 jaar Max Havelaar. Essays over
Multatuli. — Ad. Donker, Rotterdam,
1962, 170 pp., f 8,90.
Het Bestuur van het Multatuli-genootschap heeft met enige vertraging dit negental essays over Multatuli (juister zou
zijn: „over de Max Havelaar"; de opstellen, behalve dat van Van Loggem, gaan
alle over M. H.) doen verschijnen. Het
geheel doet erg filologisch aan. De meeste
bijdragers hebben met vakkundige accuratesse geschreven over handschrift, druk
en herdrukken, vertalingen, bouw en stijl
van het beroemde boek. , Gaarne hadden
wij een essay over de figuur Multatuli,
zoals hij na 100 jaar (75 na zijn dood)
algemeen gezien wordt, aangetroffen. Er
komen nog al wat herhalingen in het
boek voor, doordat de schrijvers zich al
to bibliografisch hebben ingesteld. Enigszins bevreemdend doet het essay van
Manuel van Loggem aan, die niet zuinig
is met zijn kritiek op Havelaar—Douwes
Dekker. Het boek is smaakvol uitgege
yen en zal, ondanks beperktheden, alle
Havelaar-bewonderaars welkom zijn.
J. van Heugten
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SMITS, Simon, Fiaba de Oerwoudjager.
— Leuven, De Clauwaert, 1962, 284 pp.,
geb.
De ons onbekende auteur van dit boek
heeft zich blijkbaar heel wat moeite gegeven om de pionierstijd in het vroegere
Belgisch Kongo van rond de eerste wereldoorlog in zijn kroniekachtige roman
te doen herleven, indien hij aithans niet
schrijft vanuit de herinnering aan persoonlijke ervaringen. Jammer genoeg
komt het verhaal nooit eigenlijk op gang:
het verbleekt in een nogal primaire psychologie en verzinkt in een overvloed
van volstrekt bijkomstige details. Bovendien is het slordig geschreven. Men
vraagt zich of hoe het de onderscheiding verdiende, die een opname in de
Clauwaertreeks toch betekent.
F. de Graeve
AUGUSTIN, Ernst, Der Kopf..-- Piper
Verlag, Munchen, (1962), 424 pp., geb.
DM. 19.80.
Augustin, geb. 1927 te Hirschberg in het
Riesengebirge, was enkele tijd arts van.
een Amerikaans ziekenhuis in Afghanistan, waar hij in een oerlandschap met
deze, zijn eerste, roman begon. Tiirmann,
kleine verzekeringsagent, beleeft in zijn
vrije uren op zijn bescheiden, geuniformeerde flat in een moderne uniforme wijk
een fantastische avonturenroman, waarin
hij zich als de held Asam projecteert. Al
de oerangsten en oerverlangens krijgen
gestalte: de vernieling van een deel der
aarde, een surrealistisch kelderbestaan
voor de overlevenden; hij ontsnapt en
sticht een nieuwe wereld, wier eerste
roofridder hij is, in een voortdurend gevecht met de gluiperige Popov. Al zijn
de verscheidene symbolen niet origineel,
S. weet buitengewoon een beangstigende
atmosfeer te scheppen, een wereld van
voor of over 10.000 jaar, die steeds in
ieder mens aanwezig is. Soms is zij echter te onwaarschijnlijk om door de lezer
even onontkoombaar meegeleefd te worden als Kafka's wereiden, waarmee zij
duidelijke affiniteiten vertoont.
A. Deblaere
HELLERBERG-WENDRINER, Anna,
Mystik der Gottesferne. Eine Interpretation Thomas Manns. Francke Verlag,
Bern 6 Munchen, (1960), 204 pp., Zw.
Fr. 18 50.
Tamelijk zeldzaam in onze tijd: een boek
over een groat onderwerp, dat goed
doordacht en zeer goed geschreven is.
Het uitgangspunt is juist: Maims werk is

verankerd in het christelijk bewustzijn
van het Westen, hoewel hij zelf het
christendom niet meer belijdt. S. behandelt vervolgens de in alle werken steeds
weerkerende motieven: oplossing der verbondenheid, egocentrisme, tegenstelling,
genealogie, verheviging, tijdsopheffing. Is
het buitengewoon leerrijk, met :S. die motieven te vervolgen, toch blijkt zij, op de
drempel van de volgende etappe der analyse, nl. de wezenlijke geestelijke inhoud,
een onbewezen weg in te slaan. Wel ziet
zij duidelijk de oppositie bij Mann tussen:
leven gezondheid = welslagen en dierlijkheid: geest cultuur = ziekte voor
't gezonde leven, doch daaraan superieur
(om beurt kan de kranig brutale of de
artist de caricaturale trekken krijgen);
doch de afwending van het leven door
kunst en denken stelt S. voor alsof zij
een gevolg was van een soort ethische
wilsdaad, van afvalligheid, alsof de twee
gebieden wel hadden kunnen harmonieren
(slechts ednmaal is dit het geval: door de
menselijke liefde, in Konigliche Hoheit,
dat zij precies niet behandelt; men vergeet te licht dat dit werk, veelal als
Spielerei beschouwd, ontstond onder invloed van M.'s eigen huwelijk). Bij Mann
is de oppositie onherleidbaar en natuurnoodzakelijk Hier had Heller klaarder
ingezien, dat Manns nihilisme niet uit een
verbroken harmonie of uit het gemis van
God stamt, maar uit het besef van een
immanente contradictie, vandaar geen
humor, doch ironie en geen mystiek, doch
niet-zijn. Heller versaagde bij de Zauberberg en verving zijn tot dan toe scherp
exposé door een vage dialoog; A. Hellenberg-Wendriner schijnt Zauberberg
noch Faust volledig te begrijpen en ziet
b.v. de vredige mensheid van Castorps
visioen slechts in tegenstelling tot de
wreedheid der menseneterij in de tempel;
zij ziet niet dat bij M. het wonderbaar
harmonieuze leven slechts mogelijk is op
grond van de kinderenverslindende
wreedheid, dat het twee onvoorwaardelijk noodzakelijke correlaten zijn van een
werkelijkheid. Dit nochtans zo ernstige
en knappe boek schuwt, over de motievenstudie heen, de laatste problematiek
niet, het gaat er aan voorbij.
A. Deblaere
GLASENAPP, Helmuth von, Die Literaturen Indiens (Handbuch der Literaturgeschichte in Einzeldarstellungen). —
Stuttgart, Alfred Kroner Verlag, 1962,
XIV-484 pp., geb. DM. 15.
In 1929 gaf de bekende Indoloog en
godsdiensthistoricus van de universiteit
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van Tubingen, met medewerking van
enkele andere geleerden, in Walzers
„Handbuch der Literaturwissenschafthet deel over de Indische letterkunde uit.
In een prijzenswaardig streven naar volledigheid, had Von Glasenapp ook de
post-klassieke periode, alsmede de literatuur der oervolkeren in zijn overzicht
opgenomen. De heruitgave in het bekende zakformaat van Kroner dwong de
schrijver tot een drastischer schematiseren, maar bood hem anderzijds de gelegenheid enkele kostbare correcties en
aanvullingen aan te brengen. Fundamenteel behoucit dit boek dezelfde eigenschappen als het oorspronkelijke werk,
en het is in zijn soort nog niet geevenaard: het volledigste overzicht van de
Indische literatuur, objectief, betrouwbaar, oordeelkundig ingedeeld, en voorzien van een uitstekend geselecteerde bibliografie. De studie van de Singhalese
literatuur, in het oorspronkelijke werk
geschreven door Prof. Geiger, werd grondig herzien door Heinz Bechert. Voor de
Dravidische literaturen vulde Prof. von
Glasenapp zelf het overzicht van de inmiddels overleden Hilko Wiardo Schomerus aan, terwijl hij uiteraard ook de
Indo-arische literaturen, de hoofdschotel
van het werk, voor zijn rekening nam.
De uitgeverij heeft er prijs op gesteld, de
wetenschappelijke accuratesse van de
auteur door een verzorgde editie eer aan
te doen.
F. de Graeve
ZIMMER, Heinrich, Abenteuer und
Fahrten der Seele. — Zurich und Stuttgart, Rascher Verlag, 1961, 330 pp.,
Zw.F. 28.80.
Heinrich Zimmer, die tijdens de jongste
wereldoorlog in de V.S. overleed, was
een van de belangrijkste Indologen van
zijn tijd, wiens belangstelling voor mythen en legenden echter allerminst beperkt bleef tot de geografische afbakefling van het gebied zijner specialisatie.
Onderhavig boek verschijnt als vierde
deel in een reeks van zijn verzamelde
werken. Het stemt grotendeels overeen
met een Amerikaanse uitgave, die in
1948 door Joseph Campbell, een discipel
en vriend van de auteur, bezorgd werd
onder de titel „The King and the Corpse". Behalve de Inleiding, een wel wat
oppervlakkige algemene beschouwing
over het begrijpen van symbolen, geven
alle hoofdstukken een verklaring van bepaalde mythen, sprookjes en sagen uit
verschillende cultuurgebieden. Soms worden er ook twee of meer met elkaar ver-
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rassend geconfronteerd, en alle worden
ze, niet zonder „medeplichtigheid- van,
Campbell, samengebracht rond het centrale motief van de mensenziel, die haar
grenzen verkent in de mysteries van liefde en dood. Zimmer, een fijnproever met
een heel bijzonder aanvoelen van ietwat
romantische allure, is een boeiende gids
in de schemergebieden der symboliek, al
zal men hem niet kritiekloos volgen tot
in het detail van zijn interpretaties. Een
paar zinspelingen op het katholicisme
klinken relativistisch, en getuigen niet
precies van een grondige kennis van
feiten en leer.
F. de Graeve
JAHNN, Hans Henny, Die Triimmer des

Gewissens. Europaische Verlagsanstalt, Frankfurt, 1961, 208 pp., DM. 12.
Dit postume stuk is een van de zeldzame
atoomdrama's waarin het nu eens niet om
het gewetensconflict van een vorser gaat,
maar om de Mens, die de fatale gevolgen bij een mogelijke catastrofe voorziet.
Voor drie kwart van het stuk blijft de
Mens, in zijn verschillende generaties
eenstemmig en overtuigend, in het middelpunt, maar de finale ontaardt in de
reinste spektakelstijl van einde 19e eeuw,
met revolverschoten, giftampulles, moord,
zelfmoord en politiesirenes. Door de hele
thematiek heen merkt men dat S.'s levenslange motieven hier in een centraal
in de gemeenschap gesitueerd conflict
gesublimeerd zijn en enkele taferelen behoren beslist tot het sterkste theater dat
hij ooit geschreven heeft. Daarom is het
einde zeer pijnlijk en weet men niet precies of hij, als uiting van zijn geestelijk
radicalisme, opzettelijk een nonsensicaal
knaleffect heeft willen brengen dan wel
of hij, resignerend, bewust geen organisch
afscheid durfde uit te denken. Zoals W.
Muschg in een nawoord openhartig vaststelt, werd de premiere (maart 1961, ondertitel Der staubige Regenbogen) door
de manipulaties van Erwin Piscator
grondig vervalst.
C. Tindemans

HOLZ, Hans Heinz, Macht und Ohnmacht der Sprache. Untersuchungen zum
Sprachverstandnis und Stil Heinrich von
Kleists. Athenaum Verlag, Frankfurt,
1962, 180 pp., DM. 12.
Op het thema van de verhouding tussen
de betekenis van een oeuvre en de taal
en stijl, bouwt S. zijn onderzoek en hij
slaagt erin, met Heinrich von Kleist als
voorbeeld, algemene taalfilosofische principes te achterhalen. Hij gaat uit van de
innerlijke problematiek van Kleists werk,
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veroorzaakt door de mislukking de taal
zelf als expressie der subjectiviteit te introduceren. In minutieuze interpretaties
van drama en novelle erkent hij Kleists
persoonlijke prestatie in tegenstelling tot
de verheven dictie van het klassicisme of
de emotionele rhetoriek van het romantisme. Terzelfdertijd brengt deze analyse
algemene taalstructuren aan het licht en
wordt het boek een baanbrekend instrument in een nieuwe discipline van de
literatuurwetenschap, waarin het formele
estheticisme blijkt te moeten verantwoord
worden op grond van filosofische beginC. Tindemans
selen.
ADORNO, Theodor W., Noten zur Literatur Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1961, 240 pp., DM. 5.80.
Over zo uiteenlopende figuren als Goer
the, Balzac en Proust, Ernst Bloch,
Georg Lukdcs en Samuel Beckett presenteert de Duitse publicist een serie beschouwingen, waarin intelligente commentaar als voorwendsel dient om van
het literair-historische uitgangspunt over
te stappen naar de filosofische kern,
waardoor overeenkomsten tussen behandeld en behandelend auteur duidelijk
worden en in de koele analyse de essentie van beiden blijkt. Opmerkelijk genuanceerde taal in periodische syntaxis
verraadt al even zeer als de thematiek
de geestelijke harmonie van deze moderne humanist.
C. Tindemans
BOISDREFFE, P. de, e.a., Dictionnaire
de litterature contemporaine 1900-1962.
Editions universitaires, Parijs, BrusNF. 30.
sel, 1962, 682 pp.,
Dit niet encyclopedisch maar selectief,
dus kritisch opgevatte boek over de
levende (Franse) auteurs begint met een
aantal essays, over de verhouding der
Franse tot de wereldletterkunde (R.-M.
Alberês), over de huidige Franse roman
(P. de Boisdreffe, P. H. Simon en A.
Robbe-Grillet), over de overige genres:
poezie, theater en essay (G. Sigaux, G.
Lerminier en M. de Dieguez), plus een
blik op de toekomst (P. de Boisdreffe).
Van 130 auteurs volgen daarna biobibliografische notities en een persoonlijkkritisch opstel, soms aangevuld door
enkele opinies. De bijdragen, gerecruteerd
uit diverse geestelijke milieus, zijn nergens op eulogische rhetoriek afgestemd;
de selectie wenst ook Been algemene representativiteit, waardoor het boek wel
niet volledigheid maar beslist kwaliteit
verkrijgt.
C. Tindemans

CAMUS, Albert, Carnets (Mai 1935—
Fivrier 1942). — Paris, Gallimard, 1962,
252 pp., ing. N.F. 9,50.
Van 1935 tot aan zijn dood noteerde
Camus geregeld vluchtige invallen, indrukken en gedachten, die thans als zijn
„Carnets" worden gepubliceerd. Dit boek
is het eerste in een reeks van drie. Een
soort marginalien bij zijn in die periode
ontstaan oeuvre, zullen deze notities
vooral de literaire criticus interesseren,
die een kijkje krijgt in het atelier van de
schrijver, en de geleidelijke groei van
romans, essays en novellen kan naspeuren. Niet alles is even belangwekkend,
en heel wat onbenulligheden werden volledigheidshalve opgenomen. Grote schrijvers betalen hun tol aan de roem: vroeg
of laat wordt ook hun scheurmandje aan
de openbaarheid prijsgegeven.
F. de Graeve
MERZ, Carl and QUALTINGER, Helmut, Der Herr Karl. Langen-Muller,
Munchen, 1962, 100 pp., DM. 5.80.
Deze drie V-schetsen (in dialect) paren
scherpe satire en typologische portrettering aan realistische observatie en af en
toe ook in slechte smaak. De titelmc,
noloog is het levensverhaal van een
Wener, die met alle politieke watertjes
stroomopwaarts is blijven zwemmen, een
figuur die in Oostenrijk dan ook al veel
kritiek heeft uitgelokt. Unternehmen
Kornmandl persifleert sensatiejournalistiek, inefficiente politiewaakzaamheid en
illustriertenromantiek. Geisterbahn der
Freiheit speelt zich af tijdens het (rode)
wereldjeugdfestival te Wenen en is de
grimmige en bittere confrontatie van
eerlijke zoekers (uit het Oosten) met
lucratieve of onverschillige burgers (in
het Westen). Afgezien van erotische
slippertjes, zijn deze teksten als mengsel
van cabaret en filosofie overtuig end
rechtstreeks in het beeldscherm geschreven.
C. Tindemans
DURRENMATT, Friedrich, Die Physiker. Verlag der Arche, Zurich, 1962,
72 pp., DM. 7.80.
S.'s meest recente blijspel speelt zich af
in een home voor krankzinnigen, voor
hem sedert lang het niet eens simplistische spiegelbeeld der maatschappij. Twee
gevaarlijke zieken, die zich inbeelden
Einstein en Newton te zijn, maar in werkelijkheid als spion fungeren voor twee
wereldmachten, belagen een derde zieke,
Voor ze in hun opzet slagen,
ruimen ze alle drie hun verpleegster op
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als deze op het punt staat het geheim te
achterhalen. Vergeefs trouwens, daar
Mabius, een echt atoomgeleerde, zijn
akelige ontdekkingen heeft vernietigd.
Echter niet zo grondig dat de dokteres
(de enige ware krankzinnige in dit huis)
zijn theorie heeft kunnen weggappen en
in praktijk brengen zodat zij nu de wereld beheerst. Ook hier gaan luguber
cabaret en fijne tijdsanalyse hand in
hand. Humanitaire bezorgdheid en technisch raffinement in de taferelenordening
behoren tot S.'s grote verdiensten, maar
de agressief-brutaliserende boodschap
wijst op een grotere verontrusting dan
C. Tindemans
voorheen.
SCHLEGEL, August Wilhelm, Sprache
and Poitik. — W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, 1962, 280 pp., DM. 8.80.
Deze bundel opstellen van de grote
Schlegel (1767.-1845) is minder bedoeld
als een filologisch-kritische heruitgave
dan als een poging de huidige literaire
kritiek opnieuw bekend te maken met
maatstaven, die steunen op theoretisch
overleg en uitgewerkt zijn volgens een
nauwkeurige methode. De verzameling
(de eerste van zes die gepland zijn),
opent met de programmaverklaring, Vorcede zu den Kritischen Schriften (1828) :
het doel van de kritiek is van het bijzondere uit te wijzen op algemene waarheden en wetten. Is sedertdien de strikte
compartimenteerbaarheid van een bepaaid kunstwerk nagenoeg onmogelijk
geworden, dan blijft het feit dat deze
strenge formulering van de spanning tussen een uitgesproken intellectueel ik-bewustzijn en het verlangen naar een harmonie van alle elkaar tegenwerkende
krachten en vormen een zeer duidelijke
stellingname van het tijdsgevoel op de
snede van romantiek en klassicisme. De
opstellen over Goethe, Dante en Shakespeare zijn bewijzen van deze principieelideologische houding tegenover het fenomeen der literatuur, en tot zeifs in de
„technische" essays (over de kunstenaar,
over metriek, over de rivaliteit der talen
en de vertaalbaarheid van een werk)
weet S. trouw te blijven aan zijn inzicht.
C. Tindemans
FALK, Walter, Leid and Verwandlung.
Rilke, Kafka, Trakl und der Epochenstil des Impressionismus und Expressionismus (Trakl-Studien, Band VI). --Otto Muller Verlag, Salzburg, 1961, 500
pp., DM. 24.70.
Rilke poogde de algemeenmenselijke
vraag naar de zin van het leed te achter-

87

halen door tegenover de ervaring zijn
geestelijke kracht te stellen die erin slagen moest een positieve verrijking te putten uit de negatieve pijn, en het is Rilkes
persoonlijke tragiek dat hij dit inzicht op
het einde van zijn leven opnieuw opgaf.
Kafka geloofde niet in de mogelijkheid
van een sublimering van het leed, maar
meende dat de mens zelf een metamorfose ondergaat die hem zijn vrijheid ontneemt en tot de rang van een dierlijk
wezen terugbrengt. Trakl bekende zich
aanvankelijk tot Rilkes opinie, evolueerde
naar Kafka's troosteloze visie tijdens zijn
tweede fase, maar kreeg ten slotte de
overtuiging dat het „Ich" de nutteloosheid en de zinloosheid van het leed kan
overwinnen door het te ondergaan in
functie van een „Du -. Om van de individuele belevenis door de afzonderlijke
dichter te kunnen overgaan naar de tijdsrepresentatieve schema's, ontwikkelt S.
enkele criteria ( „der Epochenstil- ) die
hij, zowel thematisch als formeel opsporend en interpreterend, aantoont tot de
geestelijke essentie te behoren van de
twee stijlen in de ondertitel vermeld.
C. Tindemans
Les Theatres d'Asie. Ed. Jean Jacquot.
— Editions du Centre National de la
Recherche Scientifique, Paris, 1961, 308
pp., 28 pl., NF. 38.
Voor de 4e maal reeds worden hier de
„Conferences du Theatre des Nations(1958-1959), met de lezingen op de
studiedagen te Royaumont (1959), gepresenteerd. Afgestemd op de exotische
(soms te folkloristische) programmering
van het „Theatre des Nations", belichten
specialisten (zowel Europeanen als Aziaten) de karakteristieken (historisch en
actueel) van de uiteenlopende theatervormen (dans, pantomime, marionetten,
gesproken toneel) in Indio, China, Japan,
Vietnam, Indonesia, Tibet en Perzie.
Sommige bijdragen beperken zich tot een
akelige inhoudsopgave van populaire
thema's (Perzie), andere zijn beslist te
filologisch-gespecialiseerd (Indie), maar
de meeste opstellen slagen er voorbeeldig
in zowel de historische basis (godsdienstig ritueel) als de geleidelijke groei of
ontaarding en de huidige stand weer te
geven (China en Indonesia, vooral Japan,
minder Vietnam en Tibet). J. Jacquot
besluit met een zeer goede maar uiteraard onvolledige beschouwing over de
invloed van het oosters toneel op onze
eigen dramaturgie of theatertheorie (vnl.
E. Gordon Craig en W. B. Yeats). Blijkt
herhaaldelijk uit de stellingname door de
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oosterlingen (vooral Arimasa Mori over
de Japanner Kinoshita Junji) dat de westerse beinvloeding niet zo onverdeeld tot
geestdrift dwingt, dan bewijst dit boek
toch zeer beslist dat ook op het theaterdomein totaal verschillende werelden
naar mekaar toe aan het groeien zijn.
Illustraties ( foto's maar ook teksten) ondersteunen keurig de argumentering van
C. Tindemans
het boek.
JUST, Klaus Gunther, Die Trauerspiele
Lohensteins. Versuch einer Interpretation. Erich Schmidt Verlag, Berlin,
1961, 188 pp., DM. 15.80
Dit grondige onderzoek van een dramaturg (1635-1683) der Duitse laat-barok,
slaagt erin zijn kwaliteiten te herwaarderen. Stond L. totnogtoe al te erg in de
schaduw van Gryphius, dan brengt de
auteur, door een zorgvuldige struktuuren taalanalyse samen met een nieuwe interpretatie van intrige en dramatis personae, het bewijs dat er reden te over is
om die opinie te herzien. Duidelijk blijkt
dat het activeren van handelingsruimte,
het uitvoerig psychologisch schakeren
van de rhetorische dialoog, de ongewone
bezetenheid van zijn vrouwelijke protagonisten, de belangrijke en van zijn tijdgenoten afwijkende energie aan erotiek
en politiek een andere dimensie toevoegen dan de uit voorgaande interpretaties
reeds bekende resultaten. We kunnen ons
gelukkig prijzen dat een gewichtig element in L.'s persoonlijkheid afkomstig is
uit de door hem bezochte 17e-eeuwse
cultuurcentra Leiden en Utrecht, al lijkt
de auteur de invloed ervan te minimaliC. Tindemans
seren.
Theater im S. Fischer Verlag. I. S.
Fischer Verlag, Frankfurt, 1962, 673 pp.,
DM. 13,80.
Zoals in elke anthologie, is ook in deze
verzameling van 10 hedendaagse drama's
de verscheidenheid van thematiek, van
structuur, van atmosfeer, van bedoeling
en van effect te groot om van enige eenheid te kunnen spreken. Onder de „traditionelen" heeft de Engelsman Arnold
Wesker (Tag fur Tag) jets te veel actietijd en postnaturalistische atmosfeer nodig om dramatisch-groots zijn socialistisch credo te lanceren. Ook de Italiaan
Giovanni Testori (Arialda) vertegenwoordigt uiterlijk de veristische methode,
maar zijn personages, op zoek naar zichzelf en een reden voor hun onfatsoenlijk
bestaan, ontsnappen toch aan de sexuele
obsessie en eindigen heel positief, juist
door het uitzichtloze nihil der slotsituatie.

De Amerikaan Millard Lampell (Die
Mauer, bewerking van The Wall, roman
van John Hersey) tekent de martelgang
van het ghetto te Warschau in een serie
epische panorama's, alle afgestemd op
het slotaccent, die een compact drama
opleveren, zonder goedbedoelend sentimentalisme en met een even verschrikkelijke boodschap als het theatraal minder zuivere Dagboek van Anne Frank.
De Engelsman Robert Bolt (Thomas
Morus) heeft jets te veel naar Brecht
gegluurd, towel technisch als thematisch,
maar zijn thema dat de Mens niet teg enover zijn tijd alleen maar tegenover zijn
persoonlijk geweten en dus tegenover
God verantwoordelijk blijft, wordt heel
duidelijk zo scenisch als dialogisch overgebriefd. Onder de zgn. „absurden" zet
de Amerikaan Edward Albee (Der amerikanische Traum) zich het stevigst naar
voren met een scherpe satire op de
levensvormen van zijn land, hierin bijgestaan door zijn landgenoot Jack Richardson (Galgenhumor), die echter de
veelgeschakeerdheid van zijn personen
nog niet volkomen meester blijft in de
taferelenefficientie. De Fransman Georges Schehade (Die Veilchen) compromitteert zijn onrust over het atoomtijdperk door een nodeloos luxueuze humor,
te verbaal en te burlesk, hierin nagedaan
door Rend de Obaldia (Genusien), die
rond een keurige themakern te veel ijdele
schriftuur aanbrengt. De derde Fransman, Armand Gatti (Der schwarze
Fisch) wil scenische vernieuwing via
theater- en filmtechniek en scenische
preekzucht, waarbij de opzet niet harmonieert met het resultant. De Zwitser Herbert Meier (Jonas and der Nerz) is beheerst-modern en verstaanbaar-existentieel, dialogeert poetisch en poetiseert
scenisch, maar laat toch de onbehaaglijke
indruk na van bewust constructivisme
naar een niet bepaald verrassend hoogteC. Tindemans
punt toe.
OXENSTIERNA, Eric, Graf, Wir
Schweden. — W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, (1961), 398 pp., 16 pl., 9 ill.,
geb. DM. 24,80.
S. is niet alleen de grote historicus van
de Vikings, hij is ook een moderne
Zweed met open ogen, groot hart, en
ontzaglijke kennis, die hij met humor
weet mee te delen. Er schijnt volgens
hem in de rest van de wereld een zekere
antipathie voor de „rijke Zweden" te bestaan, veroorzaakt door hun schijnbaar
materialisme, bevorderd door hun geslotenheid. Veel van de op levensstandaard
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gerichte belangstelling van zijn yolk
maakt hij begrijpelijk, door een beeld op
te hangen van de ellende, achterlijkheid
en kou, waarin het voor een eeuw nog
leefde; zo is zijn dorst naar het beste en
allermodernste te verklaren. De Zweed
heeft zich allereerst tegen een terugkeer
van die miserie verzekerd en zich derhalve zo comfortabel mogelijk, zij het
nogal uniform, ingericht. Inderdaad begrijpt men na lezing veel beter de moderne Zweedse levensstijl. De vraag
blijft echter open of zij, eenmaal op deze
weg, hun verlangen nog ooit naar andere
waarden zullen kunnen richten dan rijkdom en technisch-wetenschappelijke superioriteit. Een boeiend geschreven boek
over het Zweden van vandaag.
A. Deblaere
ANDREZEJEWSKI, Jerzy, Asche und
Diamant. Aus dem Polnischen v. Henryk
Bereska. (1961), 320 pp., geb. DM.
14,80
ANDRZEJEWSKI, Jerzy, Finsternis bedeckt die Erde. Aus dem Polnischen v.
Walter Henke 6 Oskar Jan Tauschinski.
— (1962), 196 pp., geb. DM. 14,80.
Albert Langen — Georg Muller Verlag,
MUnchen.
Alwie kennis maakte met het werk van
Jerzy Andrzejewski, wenste sinds lang
dat het zou worden vertaald en in het
Westen verspreid worden. A. is typisch
Pools: Westers-individualistisch, zonder
vooroordelen, twijfelend en problematisch, onomkoopbaar, een rijkbesnaarde
en gecompliceerde persoonlijkheid. Asche
und Diamant behoort tot de meesterwerken van de na-oorlogse letterkunde; het
toont een groep mensen, in een standaard-provinciestad, gedurende de dagen
van de Duitse capitulatie. Sociaal en
individueel maken alien de heftigste in
nerlijke omwenteling door, al zoeken
velen bewust het voor-oorlogse leven
terug; bijna alien streden voor Polens
onafhankelijkheid, nu strijden ze even
verbitterd tegen elkaar voor hun ideologieen. Allen hebben edele trekken, de
diamant onder de as, doch ze staan onverzoenlijk tegenover elkaar, en de heilige rechten van liefde, familie, vriendschap worden machteloos. — De duisternis die de aarde bedekt, is de Spaanse
inquisitie, haar held Torquemada. Hij
schept een wereld vol terreur, wantrouwen, verklikkerij, angst. Strikt historisch,
weet ieder lezer toch de psychologie op
onze eeuw toe te passen. De meest tragische figuur is Fray Diego; eenmaal
wilde hij Torquemada doden; probeert
6
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dan toch met hem samen te werken vooraleer hem definitief te veroordelen, en
wordt ten slotte erger dan de Groot-Inquisiteur: men wordt wat men doet, onze
handelingen veranderen ons. (De herhaalde vertaling van „ojciec- door „Vater" in plaats van „Pater-, werkt wel
A. Deblaere
eens storend).
PIONTEK, Heinz, Weisser Panther. —
(1962), 67 pp., DM. 4,80.
BOBROWSKI, Johannes, Schattenland
Strome, — (1962), 95 pp., DM. 6,80.
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.
Piontek ( ° 1925) is ook in het Westen
reeds goed bekend. In hem vindt de
generatie, die eerst na de oorlog zelfstandig werd, haar lyrische stem vol passie,
in een nieuwe, essentiele, koene en geconcentreerde poezie. Ook dit hoorspei is
eigenlijk lyriek: Judith, in een zenuwkliniek, herleeft het avontuur dat haar leven
vervulde en brak, de mateloze liefde voor
een Russisch officier die haar gevangen
nam, en hoe zij hem doodde en zichzeif
wou doden om het vergankelijke te bestendigen. Het Penthesilea-Achilleus motief blijft eeuwig werkzaam, al brengt dit
lyrisch proza, hoewel zeer schoon in zijn
karigheid, geen nieuw hoogtepunt in
Piontek's werk. — Bobrowski ( ° 1917),
bescheidener en beschaafder, is met
Schattenland Strome slechts aan zijn
tweede bundel. De belevenis van het
Oosteuropees landschap, Koerland en de
Russische vlakte met de eindeloze rivieren en meren (Ilmensee) was voor hem
beslissend. Er is bewuste maat, schroom
en terughoudendheid in het woordgebruik
in zijn verzen, een objectiviteit alsof hij
de woorden voor het eerst ontdekte en
gebruikte. Maar hij inspireert zich ook
aan cultuur, grote dichters (Brentano,
Hälderlin, Chatterton, Gertrud Kolmar)
en scheppingen (de ikone, de kathedraal) ; ook hier blijkt hij in de originele
kracht van het „zeggen" te putten.
A. Deblaere

HOLTHUSEN, Hans Egon, Kritisches
Verstehen. Neue Aufsatze zur Literatur.
— R. Piper 6 Co Verlag, Munchen,
(1961), 352 pp., geb. DM. 17,80, gekart.
DM. 12,80.
Een bundel kritiek van Holthusen leest
men steeds met vreugde: niet alleen weet
hij veel, maar hij bezit een scherp intellect, smaak, een gelukkige gave der formulering, en vooral een solide wijsgerigreligieuze kern, die hem veroorlooft
raire werken van uit hun eigen wereldbeeld te analyseren zonder daarbij zelf
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ruggegraatloos relativistisch te worden.
De studie Versuch fiber Brecht is de
langste en waardevolste van deze bundel; al worden nu bibliotheken volgeschreven over Brecht, H. brengt wezenlijke inzichten, zonder het pseudo-diepe
literaire gepraat rond de betwiste dichter. Die Zornigen, die Gesellschaft and
das Gluck, gewijd aan Hans Magnus Enzensberger, kan er veel toe bijdragen om
de lyriek van deze Duitse angry young
man in het Westen beter bekend te maken; zij verdient het overigens, al is haar
toorn niet altijd even smaakvol. De overige studies zijn artikelen, verschenen
naar aanleiding van boeken, o.a. van E.
Heller over Th. Mann, van de Amerikaanse literatuurcriticus Rend Wellek,
van Peter Demetz over de houding der
kommunistische aartsvaders tegenover de
letterkunde, en een paar algemene essays.
A. Deblaere
LLIKACS, Georg, Literatursoziologie. -Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied,
1961, 568 pp., DM. 28.
Sedert G. Lukdcs, na zijn rol in de opstand te Boedapest (1956), uit de communistische annalen werd geschrapt als
revisionist, lijkt hij bij vele westelijken
gepromoveerd tot een kampioen der
democratie. Ook P. Ludz, de compilator
van deze bloemlezing, die chronologischthematologisch Luca cs' inderdaad belangrijke theorieen excerpeerde, legt in
zijn keuze veel meer nadruk op de literatuurwetenschappelijke bijdrage, terwijl
hij de principiele politiek-ideologische
evolutie verzwijgt, wel niet dadelijk om
ze te negeren maar dan toch in een poging om ze als bijkomstig of te doen.
Precies daardoor echter doet hij deze
communistische theoreticus onrecht. Bevat deze bundel de essentie van de sociologisch gerichte literatuurstudie, demonstreert hij overzichtelijk de rijke ideeenscala van de auteur, corrigeert hij Lukdcs
nergens met koketterende voetnota's,
voegt hij er een verrassend-uitvoerige
bibliografie der literatuursociologie aan
toe, dan schrikt hij toch terug wanneer
Lukács' opinie logisch overgaat in het
politieke fundament. In wat het biedt is
dit boek een heerlijk en eerlijk document
van een intelligente maar eenzijdige passie, die tot een aanvaarde wetenschap
uitgroeide, maar het retoucheert tevens
de menselijke figuur van Lukács, omdat
het suggereert dat zijn wereldbeschouwing alleen als een technisch aspect belangrijk kan geacht worden.
C. Tindemans

PSYCHOLOGIE
EN PEDAGOGIE
HELMER C.ss.R., H., Waarom niet zo?
— H. Nelissen, Bilthoven, 1962 ( = Trefpunten nr. 5), 104 blz., f 4,75.
In dit boekje wordt een poging gedaan
de tegenstellingen tussen oud en nieuw
jets minder scherp te maken. Uitgegaan
wordt van de aansporing van onze Bisschoppen in hun Vastenbrief 1958 „elkaar met begrip tegemoet te treden-.
Vervolgens worden vele nieuwe inzichten op hun waarde onderzocht en in positieve zin aanbevolen. Het boekje bevat
vele verstandige suggesties; het is tevens
mild in de beoordeling van vroegere inzichten. Toch vrezen wij, dat het althans
onze lezers niet steeds zal overtuigen.
Allereerst omdat de problemen, die behandeld worden, nogal eens heel wat
complexer zijn dan ze in dit boekje worden voorgesteld; en vervolgens omdat
schr. nogal eens vervalt in al te populaire
formuleringen. Edn voorbeeld: in de behandeling van het probleem, of kinderen
wel moeten biechten (heus niet zo eenvoudig!), wordt kleine Marion opgevoerd
met de belijdenis, dat ze in de kerk gepraat heeft; schr. waarschuwt ons nu
terecht, dat wij in de behandeling van
deze „casus- geen domper moeten zetten
op de kinderlijke spontaneIteit; hetgeen
dan verduidelijkt wordt met de woorden:
,,als God erbij komt, is de lol eraf" (blz.
69). Moeten wij nu werkelijk aannemen,
dat onze kleine Marion haar verhouding
tot God normeert naar de „lol" die deze
haar oplevert?! Zouden wij haar werkelijk tekort doen, wanneer wij haar van
kindsafaan leren, dat „lol" niet het enigste en voornaamste is, dat het leven haar
te bieden heeft?! Wij zouden de vraag
bier eens principieel willen stellen: is het
hedendaagse kerkvolk dermate infantiel
geworden, dat het de heilsboodschap
alleen dan aanvaardt, wanneer zij in
nozem-taal (sit venia verbo) gebracht
wordt? Of wordt hier een impasse in de
verkondiging zelf tastbaar?
S. Trooster

WEST, D., Homoseksualiteit. Van
Loghum Slaterus, Arnhem, 1961, 215 pp.,
f 7,90.
Deze goed gedocumenteerde weergave
van feiten en wetenschappelijke inzichten
aangaande homoseksualiteit werd samengesteld door een in Cambridge werkzame
psychiater-criminoloog. Het boek is een
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poging om de publieke opinie milder te
stemmen en het bevat een pleidooi tegen
de zeer intolerance engelse wetgeving met
betrekking tot deze kwestie. Het boek
werd voor Nederland vertaald en bewerkt door Mr. F. Frenkel. De uiteenzettingen over verschijningsvormen van
homoseksualiteit, over homoseksuele typen, over het zoeken naar de oorzaken
op biologisch of psychologisch terrein en
over de mogelijkheid van behandeling
werden vrijwel ongewijzigd weergegeven.
Waar juridische kwesties ter sprake
kwamen werd de tekst herschreven in
overeenstemming met de nederlandse toestanden. Duidelijk valt er de aandacht
op, dat ook in Nederland een beter begrip in wijde kring en correcties in de
wetgeving wenselijk zijn. Hoewel men
vooral in de tekst van West uitlatingen
aantreft die al te empiristisch zijn, is het
boek voor de kritische lezer een belangrijke bron van informatie.
J. M. Kijm

LOO, Dr. K. J. M. v. d., Bezigheidstherapie. Een proeve van theoretische fundering. De Toorts, Haarlem, z.j. 163
pp., f 7,90.
De auteur, thans professor aan. de Nijmeegse Universiteit, heeft met dit boek
een belangwekkende bijdrage geleverd
tot de theoretische fundering van de taak,
waarmee de welfare-leidsters worden belast. Na beschouwingen over activerende
therapie, over de eigen betekenis van het
bezig-zijn en over de creativiteit, worden
kenmerken, effecten en mogelijkheden van
de bezigheidstherapie behandeld. Na een
beschouwing over de bezigheidstherapeute, waarin vooral aandacht geschonken wordt aan de kwaliteiten, die voor
haar beroep vereist zijn, volgt een karakteristiek van belangrijke groepen mensen,
die bezigheidstherapie behoeven: de lichamelijk zieken, de invaliden, de geesteszieken, de bejaarden. Veel werk op
dit terrein is nog pionierswerk; de auteur
verdient er te meer onze waardering om,
dat hij zich aan deze studie heeft gewaagd en dat hij tot zo'n mooi resultaat
is gekomen. Bijzonder waardevol achten
wij de poging om de eigen aard van het
bezig-zijn als onderscheiden van arbeid
en spel aan te geven. Het zou te wensen
zijn, dat het verband tussen bezig-zijn en
vrije tijd nog eens speciaal werd be.'
schouwd in samenhang met de vraag of
bij de genoemde groepen eigenlijk wel
gesproken kan worden van vrije tijd, in
de zin die vrije tijd heeft voor de mens
die in staat is tot arbeid. Door een dergelijke beschouwing zou men waarschijn-
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lijk kunnen komen tot een beter begrip
voor de afweerhouding, die zich nogal
eens voordoet bij hen die men met bezigheidstherapie zou willen helpen.
J. M. Kijm

SCHALLER, Jean-Pierre, Zieleleiding en
moderne geneeskunde. (Bibliotheek
voor moraalpsychologie). Brugge, Desclee de Brouwer, 1962, 231 pp., geb.
Fr. 150, gen. Fr. 125.
Overal streeft men ernaar de uiteenlopende verworvenheden van de geestelijke,
medische en psychologische inzichten in
de mens te synthetiseren. Ook deze studie wil het hare bijdragen tot een juistere
belichting van de problemen der zieleleiding, rekening houdend met de moderne
geneeskunde. Tevens wil het bepaalde
correctieven aanbrengen op ondoordachte
of voorbarige veralgemeningen. Weliswaar dringt de auteur niet altijd door tot
de meest wezenlijke aspecten der door
hem beschreven standpunten. Dit hangt
wel enigszins samen met zijn vulgariserende bedoeling. Het geheel echter zal
towel voor de priester als ook voor de
geneesheer zeer verhelderend zijn: zij
zullen er een betere kijk door krijgen op
vele gebieden van het gevoelsleven in zijn
authentieke vormen en zijn verbondenheid met het godsdienstige.
R. Hostie
KRIEKEMANS, A., Algemene Pedago-

giek, r Nauwelaerts, Leuven, 1962, 456
pp., geb. Fr. 270.
Zie bespreking in Streven, okt. 1959, pp.
94-95. In deze derde, herziene uitgave
werd de bibliografie bijgewerkt en werden enkele belangrijke aanvullingen geschreven, o.m. over het wezen van de
opvoeding.
A. Cauwelier
PASCHASIUS VAN MARVILDE, P.,
Help uw kinderen groat worden. Uitg.
Helmond, Helmond, 1961, 282 pp.,

f 12,50.
Opvoedkundige uiteenzettingen ontstaan
bij een poging om een handboek te maken voor de opleiding van kleuterleidsters. In een ver doorgevoerde indeling
is de inhoud zo overzichtelijk mogelijk
gemaakt, waardoor het boek zeer begrijpelijk werd, maar ook echt het karakter van een leerboek kreeg. De auteur
vlecht opvattingen uit de pedagogische
literatuur en eigen beschouwingen door
elkaar, maar bij de poging om het boek
eenvoudig te houden werd een verwijzing naar de bronnen wel wat erg radicaal achterwege gelaten. Zonder in te
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stemmen met ieder detail kunnen wij dit
boek toch van harte aanbevelen aan hen
die een verantwoordelijkheid dragen voor
de opvoeding van jonge kinderen.
J. Kijm
PASCHASIUS VAN MARVILDE, P.,
Volg uw kind, in zijn ontwikkeling van
baby tot zevenjarige. — Pax, 's-Gravenhage, 1961 (2e dr.).
Psychologische beschouwingen over
jonge kinderen op eenvoudige wijze
weergegeven door ouders, kleuterleidsters, kinderverzorgsters, verpleegsters en
anderen die met deze kinderen te maken
hebben. Een sympathiek boek, dat met
deze herdruk terecht opnieuw onder de
J. Kij m
aandacht wordt gebracht.
TRICHT, Aimee van, De Toekomst tegemoet. Beroepsmogelijkheden voor meisjes. (Tweede geheel herziene druk).
De Spaarnestad, Haarlem, 420 pp., 18
foto-ill., geb. Fr. 195.
Met dit standaardwerk beoogt schrijfster
voorlichting te geven in de doolhof van
de honderden nieuwe beroepen die thans
voor meisjes open staan. Op prettige,
onderhoudende wijze weegt zij het voor
en tegen van elk beroep af en tracht de
meisjes aan te zetten vooral dat beroep
te kiezen waarin zij een ideaal kunnen
bereiken dat zij zichzelf voor ogen hebben gesteld. Hoewel dit boek hier en
daar een tikje te uitdrukkelijk moraliseert,
mag het toch in Been enkele meisjes- of
lerarenbibliotheek ontbreken. • Voor
Belgie is het boek minder bruikbaar, omdat de opleidingsmogelijkheden die worden aangegeven, alleen rekening houden
met Nederlandse toestanden. Een aanpassing voor Belgie ware zeer zeker geA. Cauwelier
wenst.
PIERRE, Michel, en SOUVENANCE,
Claire, Voltooiing van de liefde. • De
Vroente, Kasterlee, 1961, 95-112 pp.,
Fr. 50.-55.
De fictie van een vader die zijn zoon,
een moeder die haar dochter op het huwelijk voorbereidt, geeft aan deze voorlichtingsboekjes hun eisen cachet. Het
laat toe morele en fysische voorlichting
zeer nauw en op zeer aanvaardbare wijze
met elkaar te verstrengelen, beter dan dit
in de meeste gelijksoortige werkjes gebeurt. Anderzijds wordt het haast onmogelijk de uiteenzetting vrij te houden van
een zeker paternalisme en een door de
wat td letterlijke vertaling nog hinderlijker gemaakte „aansprekende" toon. Alles
samen genomen behoren beide boekjes,

in de haast onoverzienbare stroom van
voorlichtingsiiteratuur, tot het allerbeste.
L. Monden
HUTH, Albert, Kontrollpunkte im
menschlichem Reifen. Aktuelle padagogische Forderungen aus der modernen
Entwicklungspsychologie. Reeks: Das
pfidagogische Gesprfich. — Herder, Freiburg, 1962, 128 pp.
Na in een overzichtelijk en precies-geformuleerd exposé de laatste gegevens
der ontwikkelingspsychologie te hebben
samengevat, vraagt schr. zich af in hoever het huidig school- en opvoedingswezen moet aangepast worden om pedagogisch te beantwoorden aan de speciale
eisen die door deze diverse leeftijdsfasen
worden gesteld. De Miinchener professor
is o.m. van oordeel, steunend op recente
onderzoekingen betreffende de eerste
schoolrijpheid, dat de eigenlijke „eerste
klas" pas bij het zevende levensjaar mag
aanvangen. Verder pleit hij voor schoolcyclussen die in duur overeenkomen met
de fasen der ontwikkelingspsychologie.
Hij is voorstander van een ver doorge-

dreven titularis-systeem en van slechts
late specialisatie. Hoewel afgestemd op
het Duitse schoolsysteem, hebben de
principiele motivering der voorgestelde
hervormingen en de verwerkte ervaringsgegevens toch universele waarde.
A. Cauwelier
CLARKE, Dr. Margaret, The Archaic
Principle in Education. • Mac Milian,
Londen, 1962, 119 p., 15 sh.
De schrijfster die een jarenlange onderwijservaring bezit draagt haar boek op
aan de jeugd „in commiseration and compassion", een opdracht die begrijpelijk
wordt, als men haar beschrijving van het
Engelse literatuuronderwijs heeft gevolgd.
Nadat daaruit de Griekse en Romeinse
schrijvers voor het grootste deel zijn verdwenen, zijn ook de grote auteurs uit de
Engelse en Franse literatuur dezelfde weg
gegaan. Een sprekend beeld van de verarming die hiervan het resultaat is stelt
de schrijfster samen in talloze voorbeelden, die ook voor Nederlanders instructief zijn. Aan het betoog gaat vooraf een
origineel overzicht van de geschiedenis
van het onderwijs in onze cultuurkring.
Al lezend krijgt men een gevoel van tevredenheid over het vele goede dat ons
Nederlandse onderwijs nog steeds bezit
en wordt men aangespoord dit goed te
verdedigen tegen een kortzichtig utilitaP. van Litsenburg
risme.
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KUNST EN
CULTUUR
WALRAVENS, Jan, Hedendaagse schilderkunst in Belgie. — De Nederlandse
boekhandel, Antwerpen, 1961, 74 blz.,
38 pl., geb. Fr. 150.
Op een vlotte, bijna speelse manier heeft
Jan Walravens, romancier, kunstcriticus
en journalist, de hedendaagse Belgische
schilderkunst in kaart gebracht. Rustig
en objectief omlijnt hij de verschillende
stromingen en ontleedt hij het werk van
de voornaamste schilders. Hoezeer Walravens zijn nomenclatuur ook heeft verzorgd, het kan wel niet anders of hier
en daar zoekt men tevergeefs naar een
naam en is men enigszins verwonderd
dat een andere met zoveel klem wordt
naar voren gebracht. Uiteraard bevat dit
boek geen grote revelaties, maar het is
toch erg prettig met een verstandig en
welbespraakt zegsman als Jan Walravens
deze wandeling door het boeiende landschap van de hedendaagse Belgische
schilderkunst te kunnen maken.
G. Bekaert
SKROBUCHA, Heinz, Meisterwerke der
Ikonmalerei. —, Verlag Aurel Bongers,
Recklinghausen, 1961, 296 Seiten, 60
Farbtafeln, D.M. 98.
H. Skrobucha is een der beste ikonenkenners. Hij is custos van het museum
voor ikonenkunst te Recklinghausen en
schreef vroeger reeds een werk over
Geist and Gestalt der Ikonen. In het boyen aangekondigde werk schrijft hij in
een uitvoerige inleiding de eeuwenlange
geschiedenis der ikonenkunst, vanaf de
pre-ikonoklastische tijd tot in deze laatste
eeuwen. In de achtste en negende eeuw
onder de zogenaamde ikonoklastische keizers leed deze kunst natuurlijk een zeer
kwijnend bestaan om later weer in glorie
op te bloeien. Op deze inleiding volgt
een prachtige rij kleurreproducties van
ikonen uit de kloosters van de Sinai en
de Athos en uit muses en collecties in
Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Zwitserland en de Verenigde Staten; vele
worden hier voor het eerst gereprodu
ceerd. Het zijn Koptische, Byzantijnse,
na-Byzantijnse en Russische ikonen, daterend uit meer dan tien eeuwen. Elke
dezer ikonen wordt uitvoerig besproken
en verklaard. Er heerst onder de huidige
vakgeleerden een streven om de al te
weelderig woekerende zin voor mystificatie rond het ikonenwezen tegen te gaan
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en alles onder reeler belichting te zien.
Ook Skrobucha schrijft in die zin. Dit
prachtig en met ongewone zorg uitgegeyen werk is een kostbare aanvulling van
wat er uit verzamelingen in andere landen reeds gepubliceerd werd. Zowel voor
de fachmassig in ikonen geinteresseerden
als voor de loutere liefhebbers op dit gebied is dit boek een onmisbaar bezit.
R. Velding
HUYGHE, Rene, L'art et l'homme t. 3.
---, Librairie Larousse, Parijs, 1961, 512
pp., 1689 ill., 24 klpl.
In Streven (febr. 1959, p. 497 en juli
1959, p. 992) hebben wij deel I en II van
deze belangrijke kunstgeschiedenis besproken, er de kwaliteiten van aangegeyen zonder ons te laten verblinden door
de grootsheid van het opzet. Men komt
immers gemakkelijk onder de indruk van
hetgeen in deze drie volumineuze boekdelen werd gepresteerd: de uitgebreide en
selecte lijst van medewerkers onder de
leiding van R. Huyghe; de omvang van
de behandelde materie die alle kunstlandschappen omvat en gaat van de verste
sporen in de prehistorie tot de meest
actuele kunstscheppingen; de rijke illustratie die buiten de kleurreprodukties
meer dan 5000 afbeeldingen bevat. Komt
daarbij nog de originele samenstelling
van het boek die de gebruikelijke kunsthistorische schema's doorbreekt en een
duidelijk onderscheid doorvoert tussen
interpretatie en informade. Het zou dus
gemakkelijk zijn en tot op zekere hoogte
ook verantwoord deze nieuwsoortige
kunstgeschiedenis met alle mogelijke lof
te overladen. Maar wij geloven dat het
hier meer zin heeft dergelijke uitgaven
kritisch te bekijken. In zijn algemene verantwoording van het werk omschreef
Huyghe zijn opzet als volgt: alle kunstvormen zijn slechts uitingen van een onveranderlijk artistiek streven; de kunst
zelf is verder een particuliere uitdrukking
van de mens, de weerschijn van de geest
die een periode in zijn geschiedenis bepaalt en bezielt in al haar uitingen; de
kunst tenslotte is de meest directe uiting
van de menselijke solidariteit. Deze hoge
opvatting van het kunstwerk bracht R.
Huyghe ertoe een nieuwe indeling van
het kunstwerk door te voeren. De kunstgeschiedenis wordt niet langer verdeeld
volgens geografische grenzen. Een beschaving moet haar plaats krijgen in die
etappe van de menselijke evolutie waarvoor ze representatief is. Deze nieuwe
indeling brengt ook een nieuwe methode
mee. Elk hoofdstuk in L'art et l'homme
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wordt voorafgegaan door een inleiding,
meestal door R. Huyghe zelf geschreven,
onder de titel „formes, vie et pensee-,
waarin de diepere karakteristieken van
een bepaalde kunstperiode worden ontleed in functie van een bepaalde cultuur
waarvan zij de uitdrukking is. Op deze
inleiding volgt dan telkens een synthese
van de bewuste kunstperiode door een
specialist Deze wordt aangevuld door
een „precis d'histoire de l'art", waarin
de Informatie is samengebracht.
Als men nu de concrete uitwerking van
dit grootse opzet aandachtig bekijkt merkt
men gauw dat het nieuwe inzicht, dat
werd aangekondigd, nog geen gemeengoed geworden is en dat er dus van een
nieuwe synthese nog geen sprake kan
zijn. Zelfs in zijn eigen teksten maakt R.
Huyghe het zich vaak al te gemakkelijk
in het aanduiden van analogieen en het
interpreteren van sommige verschijnselen.
Het werk dat de specialisten voor deze
uitgave hebben gepresteerd onderscheidt
zich in de meeste gevallen niet van hetgeen zij ook reeds elders hebben gepubli-.
ceerd en wij kunnen ons zelfs niet van de
indruk ontdoen dat bepaalde namen meer
om de weerklank die ze hebben werden
gekozen dan om hun waarde als repre-.
sentatief voor de nieuwste inzichten. Len
vergelijking op dat stuk met de uitstekende „Histoire de l'art r Le monde nonchretien - in de Pleiade-encyclopedie of
met de serie „L'univers des formes eveneens bij Gallimard, is leerrijk. Dat
ailes mag ons echter niet blind maken
voor de werkelijke verdiensten van dit
boek, waarvan het derde deel opnieuw
getuigenis aflegt. Deel III begint na de
renaissance. Buiten de Europese kunst
wordt bier ook de ontwikkeling van de
Oosterse kunst in de moderne tijden behandeld. Het is hier niet mogelijk de verschillende hoofdstukken te bespreken.
Bijzonder boeiend in dit derde deel is het
wel de continue ontwikkeling te kunnen
beleven van de Europese kunst in haar
veelvuldige uitingen vanaf de renaissance
tot nu. Deel III bevat ook een uitvoerig
register.
G. Bekaert
GIESELMANN, Reinhard en AEBLI,
Werner, Kirchenbau. — Verlag Girsberger, Zurich, 151 blz., ge111.
WINTER, F. G., Kleinkirchen. Scherpe Verlag, Krefeld, 96 blz.,
In het Duitse taalgebied zijn er de laatste jaren heel wat publikaties over hedendaagse kerkbouw verschenen, zowel
katholiek als protestants gelnspireerd.

Wij hadden het onlangs in Streven uitvoerig over het boek van R. Schwarz.
Onder de meest recente kunnen wij nog
de kleinere uitgaven aanstippen van H.
Muck, Sakralbau; H. Schnell, Zur Situation der christlichen Kunst; 0. Satzinger,
Zur kirchlichen Kunst der Gegenwart;
H. A. Maurer, Moderner Kirchenbau.
Meer aandacht verdient het werk van
Gieselmann en Aebli. Reeds enkele jaren
geleden publiceerde Gieselmann in Streven een artikel over de moderne kerkenbouw in Duitsland. Intussen werkte hij
zijn proefschrift aan de Technische
Hochschule van Aachen uit en gaf het
tezamen met W. Aebli uit. Wij durven
niet beweren dat dit boek ten voile aan
zijn hoge opzet beantwoordt, maar bij
ons weten is het voorlopig de enige
studie die systematisch de evolutie van
het moderne kerkgebouw als architectonisch gegeven heeft onderzocht. Deze
evolutie verdelen de auteurs in vijf pogingen vanaf het klassicisme tot de nieuwe, dynamische ruimte-opvattingen van
vandaag. Hun betoog is opgebouwd aan
de hand van goedgekozen, sprekende
voorbeelden. Van een geheel andere aard
is het boek van F. G. Winter, de bekende architect en directeur van de
Kunstwerkschule te Krefeld. Hierin zet
de auteur uiteen wat hij onder het begrip
„Kleinkirchen - verstaat en iliustreert het
met eigen werk, Het begrip „Kleinkirchen" heeft niet onmiddellijk iets met afmetingen te maken. Het is de uitdrukking
van de diepste tendens van de hedendaagse kerkenbouw, die door F. G. Winter in zijn inleiding op voortreffelijke
wijze wordt belicht.
G. Bekaert
WIDDER, Erich, Glanz des Ewigen,
Sakrale Kunst in Osterreich, Oberasterreicherischer Landesverlag, Linz,
1961, 60 pp., 154 afb.
De zin voor het verleden schijnt in Oostenrijk wel bijzonder inspirerend te werken. Zowat overal worden er de dag van
vandaag toeristische uitgaven bij de vleet
op de markt gebracht. Maar het bijzondere van de meeste Oostenrijkse uitgaven
bestaat erin dat zij juist niet op het toerisme zijn afgestemd, maar een meer beschouwend karakter bezitten. Ook het
voortreffelijke boek van Erich Widder
is als een meditatie, een rustige, objectieve beschouwing van het verleden, dat
niet als een dood ding van buitenaf wordt
bekeken, maar als een actuele waarde in
deze tijd wordt beleefd. Het is dan ook
tekenend dat het boek eindigt met de
foto van een nieuwe kerk in opbouw. Als
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diocesaan conservator van Linz had
Erich Widder een diepgaand contact met
de kerkelijke kunst in Oostenrijk uit het
verleden, als voorvechter van een nieuwe
kerkelijke kunst weet hij ook wat er op
dat gebied omgaat. Hij zelf maakte alle
opnamen voor zijn boek en schreef er de
korte tekst bij. Door de keuze van de
afbeeldingen reageert hij duidelijk tegen
een scheve voorstelling die in Oostenrijk
alleen het land van de barok ziet.
G. Bekaert
WESCHER, Paul, La prima idea, die
Entwicklung der Olskizze von Tintoretto
bis Picasso. — Bruckmann Verlag, Munchen, 132 pp., 70 pl., geb. DM. 32.
In zijn boek over de ontwikkeling van
de olieverfschets herschreef Paul Wescher als het ware de geschiedenis van
de moderne kunst, en dit op een zeer
boeiende wijze. In de verhouding immers
van schets tot definitief werk ziet men
de evolutie van de schilderkunst van de
laatste eeuwen samengevat. In een bondige, en toch zeer gestoffeerde studie
toont Wescher aan hoe het „eerste idee"
dat hij in dat geval beperkt tot de
olieverfschets r evolueert van loutere
voorbereiding van het kunstwerk (en er
als zodanig niet bij horend) tot kunstwerk. Het kunstwerk dat voldoen moest
aan een hoge eis van volmaaktheid en
dus lange en ingewikkelde voorbereidselen kon rechtvaardigen is nu geworden
de rechtstreekse, daarom niet willekeurige, uitdrukking van de persoonlijkheid,
los van de normen die een bepaalde gesloten gemeenschapsstructuur voorhoudt.
Waar het bij het kunstwerk vroeger op
het afgewerkte resultaat aankwam en
alle voorbereidselen ertoe als kunst genegeerd werden, verkrijgt nu de schildersdaad zelf haar waarde, wordt zelfs
in bepaalde gevallen de enige waarde.
Het boek van Wescher belicht een verrassend aspect in de ontwikkeling van
de moderne kunst.
G. Bekaert
DUERER, Albrecht, Schriften, Tagebficher, Briefe. — W. Kohihammer Verlag, Stuttgart, 1961, 244 blz., ge111.
Prof. Steck, een van de beste Diirerkenners, was de aangewezen persoon om
deze bloemlezing uit de geschriften van
Darer samen te stellen. Zij bevat de
autobiografische geschriften als de familiekroniek en het dagboek van de reis
naar de Nederlanden zo goed als voiledig; uittreksels uit de geestelijke en wereldlijke liederen; een keuze uit de brie-
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yen en korte stukken uit zijn boeken en
onuitgegeven theoretische handschriften.
Prof. Steck schreef een korte algemene
leiding en verklarende nota's bij elk fragment. Zonder de betekenis van Darer te
overdrijven, zoals dat wel een beetje de
neiging is van prof. Steck, is deze uitgave belangrijk niet alleen voor de kennis van Darer zelf, maar ook voor de
studie van de periode waarvan hij het
symbool is geworden.
G. Bekaert
BANHAM, Reyner, Theory and Design
in the first Machine Age. — The architectural Press, 1960, 338 blz., 137 ill.,
45 sh.
Het boek van Reyner Banham over de
ontwikkeling en de betekenis van de
moderne architectuur wordt met een zekere bescheidenheid voorgesteld alsof het
alleen lets origineels bevatte voor het
Engelse publiek. Zijn waarde gaat echter ver over de nationale grenzen uit.
Het is een standaardwerk, op een lijn te
stellen met de klassici Giedion, Mumford,
joedicke, Zevi, Hitchcock, Whittick, Be-.
nevolo e.a. Naar ons persoonlijk gevoel
steekt het er zelfs in menig opzicht boven.
uit. Dit kon men overigens bij voorbaat
verwachten van een briljant auteur als
Banham die in zijn publicaties in de Architectural Review het bewijs leverde van
zijn ernstige en brede belezenheid, maar
ook van zijn on-conventionele geesteskracht. Hij stelt zich niet gauw tevreden
met algemeen-aanvaarde overleveringen,
bekijkt alles kritisch en ontdekt dan wel
een of ander dat op niets steunt en van
de geschiedenis of te schrijven is. In zijn
boek beperkt hij zich tot wat hij zelf
noemt The first machine age, de eerste
dertig jaren van onze eeuw, en over de
uitdrukking die dat tijdperk heeft gevonden in zijn architectuur en vormgeving.
G. Bekaert
PINDER, Wilhelm, Das Problem der
Generation. Bruckmann Verlag, Miinchen, 1961, 171 pp., 23 pl.
Tussen de verdienstelijke paperbacks -Querschnitte worden ze hier genoemd —
van Bruckmann hoort zeker de heruitgave van Wilhelm Pinder's boek, gewijd
aan het probleem van een verantwoorde
ordening en dus ook beschouwing van
de kunstgeschiedenis. Pinder gaat uit van
het feit dat de kunsthistorische verschijnselen een zekere bepaaldheid hebben of
concreet uitgedrukt dat de Nachtwacht
van Rembrandt niet in de 13e eeuw kan
geschilderd zijn. Van deze nog vrij vage
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bepaaldheid wil Pinder de samenstellende factoren opsporen. In een kunstgeschiedenis naar generaties ziet hij een
positieve mogelijkheid hiertoe. Het boek
van Pinder verscheen voor het eerst in
1926, maar de lectuur ervan blijft ook nu
G. Bekaert
nog boeiend en verrijkend.
KESSELKAUL, Ada, Tierbilder. ---Bruckmann, Munchen, 1961, 58 pp., 38
pl.
Het boekje met akwarellen en schetsen
van dieren door Ada Kesselkaul zal eerder de dieren- dan de kunstvriend in-

teresseren. Het zijn vluchtige aantekeningen, handig en ook wel gevoelig op
papier gegooid, waarin de schilderes haar
ontmoetingen met dieren vertelt.
S. Heester
BACHEM, Bele, Magisches Taschentuch.
Bruckmann, Munchen, 2e dr., 1961,
95 pp., ge111., DM. 12.
Voor men de lezing van het plezierige
boekje van Bele Bachem over de „zakdoek" begint, moet men zich even de
vraag stellen wat er over dergelijke onbenulligheid verteld kan worden. Blader
dan het boekje rustig door en u zult verrast zijn over de talrijke kunsthistorische
reminiscenties die u in de tekeningen terugvindt. Het is overbodig u nog aan te
raden het dan ook te lezen. Dat doet u
van zelf.
G. Bekaert
GESCHIEDENIS
TROEYER, P. B. De, Lamoraal van
Egmont. Een critische studie over zijn
rol in de jaren 1559-1564 in verband met
het schuldvraagstuk. (Verh. Kon. Vlaamse Acad. Wet. Lett. Schone Kunsten van
Belgie, Klasse der Letteren, verh. no.
40) . Paleis der Academien, Brussel,
1961, XXV-216 pp.
Hoe eigenaardig ook, tot nog toe beschikken wij niet over een wetenschappelijke biografie van de grate Egmont.
De Troeyer heeft het aangedurfd, in een
bekroonde studie, althans een deel van
Egmonts leven grondig op de bronnen te
bestuderen. Egmont, prins van Gavere,
uit een aloud Noordnederlands geslacht
geboren, was met Oranje de meest voorname grote van de Nederlanden en zeker
de populairste. Op het slagveld muntte
hij uit door grote moed en onstuimig geweld, meer dan door knappe tactiek, als

politicus en diplomaat was hij echter
weinig waard. „Zijn natuurlijke goedgeaardheid en zijn ongecompliceerd open
karakter gaan echter gepaard met verstandelijke middelmatigheid, opvallende
ambitie en impulsiviteit" (p. 183). Hij
heeft geen rol gespeeld in het wegwerken
der Spaanse tercios uit de Nederlanden,
en evenmin heeft hij zich voor de bisdommenkwestie geinteresseerd, die mannen als Oranje en Bergen op stang joeg.
Toen hij een der medestichters werd
der liga tegen Granvelle, was hij hem
gekwetste trots de hoofdreden.. In de
grand was Egmont niet alleen trouw aan
het katholiek geloof, maar ook aan zijn
„natuurlijke prins"; hij werd echter door
de edelen, met wie hij zich door heilige
eden had verbonden, steeds verder gedreven in het verzet. Dit zijn de hoofdlijnen van deze studie, waarmee wij volmondig instemmen. Behalve op enkele
detailpunten, maken wij nochtans voorbehoud op den belangrijk punt De auteur
stelt uitdrukkelijk de schuldvraag van
Egmont; hij handelt niet over de morele
schuldvraag, of over het goed recht van
Egmont, maar alleen over de vraag of hij
„volgens de toenmalige wetgeving reeds
in 1564 de dood schuldig" was (p. 193).
De auteur meent van ja, wij menen van
niet. Bij gebrek aan plaats voor een bewijsvoering halen wij alleen het geval
van de graaf van Megen aan, die meer
schuld had dan Egmont, maar die zich
vanaf maart 1566 duidelijk aan de kant
van de koning heeft geschaard, en die
later nooit is lastig gevallen. Wij herhalen echter, dat dit boek een grote aanwinst is voor de Nederlandse historiografie, en wij kunnen enkel wensen dat dezelfde auteur ook eens Egmonts jaren
voor 1559 en de vier laatste jaren 15641568 moge behandelen in dezelfde synthetische vorm en mooie, verzorgde taal.
M. Dierickx
DANIEL--BOPS, Saint Bernard et ses
— Mame, Parijs, 1962, 218 blz., 36
blz. heliogravures, geb. NF. 26.
Een mooi boek, zowel wat tekst en presentatie als onderwerp aangaat. In een
eerste deel schetst de bekende Franse
schrijver het leven van Sint-Bernard, die
men „de ongekroonde vorst van de 12e
eeuw" heeft genoemd, en zijn ongemene
invloed op zijn tijd: als raadgever van
koningen en prediker van de tweede
kruistocht, als verdediger van de Kerk
en van het geloof, als vruchtbaar schrijver en medestichter van de Tempeliers
orde, als verbreider der cistercienzer
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orde, en bovenal als mysticus. In een
tweede even lang deel beschrijft de auteur
de veel minder gekende verdere geschiedenis van deze zeer strenge orde: haar
verbazende bloei in de tijd na Sint-Bernardus en haar verval, haar heropstanding dank zij Rance, de abt van La
Trappe, door Bremond niet ten onrechte
de „abbe Tempete" genoemd, het grote
gevaar onder de Franse revolutie toen
de orde door de eigenaardige, treklustige
Dom de Lestrange werd gered, en verder alle peripetieen tot de grote hedendaagse bloei, speciaal in de V.S. van
Amerika. De zoekende wens wordt telkens aangetrokken door deze monniken
die alles offerers voor het enige noodzakelijke, en zich in boete en volledig
stilzwijgen op de grote ontmoeting met
de Heer voorbereiden. Raniel-Rops heeft
in deze betrekkelijk korte studie geen
vernieuwend werk willen doen, maar hij
slaagt er met zijn ongewone schrijversgaven in, ons de grote Sint-Bernardus in
zijn tijd levend voor ogen te stellen, en
ons te doen meeleven met het bewogen
leven van de Cistercienzers, nu meestal
Trappisten genoemd. De auteur steunt op
degelijke voorstudien, maar heeft de rol
van Sint-Bernardus in zijn strijd met
Abelardus wel al te mooi afgebeeld. De
mooie vaak uitslaande helioplaten en de
keurige druk en band verhogen aanmerkelijk dit werkelijk schone boek, dat wij
een ruime lezerskring toewensen.
M. Dierickx
PiNSCHAP
MACKE, Wilhelm, Statistik (Thermodynamik und Statistik), 336 pp., DM.
29,50. — Teilchen (Mechanik der Teilchen, Systeme und Kontinua), 616 pp.,
DM. 38.—. Akademische Verlagsgesellschaft Geest 6 Portig K.-G., Leipzig,
1962.
Het gaat hier om twee nieuwe delen van
een zes-delig leerboek der theoretische
fysica, waarvan drie delen reeds vroeger
verschenen zijn; het deel „Quanten und
Relativitat" is het enige deel dat nog niet
uit is. Het is een werk dat zich beweegt
op het niveau van de kandidaten-colleges
der Nederlandse universiteiten. Het is
helder en verzorgd geschreven; soms ietwat breedsprakig. Verder is het voorzien
van een uitvoerige index, een lijst van
gebruikte symbolen (geen luxe bij een
werk van deze omvang) en een vrij groot
aantal vraagstukken (met hun oplossin-

97

gen). De literatuurlijst, die ook bij vroegere delen wat erg summier was, geeft
voor het deel Statistik niet meer dan
8 boeken op, waarbij zelfs het grote werk
van Tolman niet eens vermeld wordt,
terwijl ook de iets uitgebreidere lijst van
het deel Teilchen onder de maat blijft en
belangrijke werken onvermeld laat.
Het deel Statistik geeft de thermodynamica en de statistische mechanica met de
gebruikelijke inleidende hoofdstukken
over de kinetische gastheorie en de toestandsvergelijking. Het lijkt me, dat, ook
in een leerboek der theoretische fysica,
meer aandacht aan de experimentele kant
van het vak had kunnen worden besteed; het doet nu wel erg deductief aan.
Verder is het niet duidelijk waarom de
theorie van de Fermi-Dirac en Bose-Einstein statistieken zo buiten verhouding
kort wordt afgedaan.
Het deel Teilchen is een zeer prettige
behandeling van de klassieke mechanica
en de hydrodynamica. De aansluiting bij
het experiment is hier beslist beter geslaagd; natuurlijk leent de klassieke mechanica zich ook gemakkelijker voor een
dergelijke aanpak dan de statistische mechanica. De stof is practisch dezelfde als
wat men vindt in de gangbare handboeken (bijv. van Goldstein). De opbouw is
bizonder helder en overzichtelijk, waardoor dit deel een der beste leerboeken
der klassieke mechanica is die ik ken.
P. v. Breemen
PETERS, J., Sechsteilige Tafel der trigonometrischen Funktionen. Ferd.
Diimmlers Verlag, Bonn, 1962, 293 pp.,
D.M. 38.
Een uitvoerige tafel van de waarden van
de 6 trigonometrische functies (sin., cos.,
tg., cotg., sec., cosec.) in 6 decimalen,
waarbij de hoeken zijn onderverdeeld in
stapjes van 10 seconden. Uit de aard der
zaak is een tafel als deze alleen bedoeld
voor zeer nauwkeurig werk. De druk is
mooi en overzichtelijk; de uitvoering
keurig.
P. v. Breemen
HOFLING, Oskar, Lehrbuch der Physik.
Ferd. Diimmlers Verlag, Bonn, 1962,
Oberstufe A, 792 pp., D.M. 13.80.
Dit is de vijfde druk van een boek waarvan de vierde druk enthousiast besproken is in Streven van januari 1960. Alles
wat daar gezegd werd, geldt ook voor
deze nieuwe druk. De verschillen tussen
vijfde en vierde druk zijn gering en betreffen voornamelijk een doorzichtiger
gebruik van het eenheden-stelsel.
P. v. Breemen
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VARIA
INDESTEGE, Luc, Een Diets gebedenboek uit het begin der 16e eeuw herkomstig uit het voormalig klooster Sint-Hieronymusdal te Sint-Truiden. (K.V.A ,
Reeks III, nr. 37). — Secretariaat der
Academie, Gent, 1961, XX-301 pp.
In de laatste decennia is er wel een grotere aandacht besteed aan de geschiedenis der vroegere vroomheid, en speciaal
van de gebedsliteratuur. De vooruitgang
op dit gebied is goed merkbaar, wanneer
men deze uitgave legt naast Een Limburgsch Gebedenboek uit de XVe eeutv,
in 1926 door Fl. Prims uitgegeven. Gelukkig worden nu grotere eisen op filologisch, historisch en theologisch gebied
gesteld. Prof. Indestege heeft zich bij
deze gelegenheid beperkt tot een betrouwbare weergave van een goed handschrift uit zijn bezit, dat een typisch
voorbeeld van het genre kan heten. Het
hs. bevat geen eigen datering of lokalisering. De schranderheid van L. Indestege
heeft dit met alle veiligheid weten toe te
schrijven aan het Franciscanessenklooster
te St.-Truiden, dat speciaal aan S. Hieronymus was toegewijd. Het dateert uit
de jaren 1520 zoals het gebedenboek door
Prims uitgegeven, dat hij evenwel verkeerdelijk tot de XVe eeuw rekende. L.
Indestege wilde deze uitgave voorleggen
aan de wetenschappelijke aandacht der
onderzoekers voor grondiger bewerking
inzake herkomst en inhoud der gebeden,
die zich veelal inrijgen in een bestaande
traditie. Daartoe ware zeker een lijst der
incipits nuttig geweest, waardoor de
bruikbaarheid er van bij de studie van
andere gebedenboeken zou vergemakkelijkt worden. Blijkbaar is de uitgever
sterk belemmerd geweest bij de voorbereiding van de druk, zo zelfs dat men niet
altijd zeker is van de getrouwe weergave.
B.v. p. 65, 7e regel van onder: Utv
daechlijcke woorden waeren seer deerlijck te hooren Moet men niet lezen:
claechlijcke ...? P. 67, onderste regel:
soe bide is u moeder der ghenaeden :
is het niet bidde ...? Op vele plaatsen
zou de filoloog reeds een verklaring gewenst hebben: b.v. Utv harte dat tvaert
van rouwen gheslaeghen doen sij u lief
kint wten moederlijcken armen braken
(p. 67). Hoe verklaart men dat braken?
De uitgave wil strikt diplomatisch zijn:
kon evenwel niet een poging gedaan
worden tot grotere verklaring en leesbaarheid? Ondanks deze bezwaren moe-

ten wij Prof. Indestege dankbaar zijn
voor deze tekst: hij is geroepen om een
blijvende baak te zijn bij de studie der
handschriften en der gebedsliteratuur.
A. Ampe
DIEPENHORST, Prof. Mr. I. A., In de
schaduw der vernietiging. Het probleem
van de moderne oorlog. Gebr. Zomer
en Keuning, Wageningen, 1962, 124 pp.,
1 5,50.
In dit boekje behandelt schrijver een van
de moeilijkste en in zijn gevolgen stellig
een van de ernstigste problemen waarmee
de menselijke samenleving van heden
wordt geconfronteerd. Na eerst een overzicht te hebben gegeven van de achtergrond van de oorlogen en vervolgens een
schets te hebben geboden van de oorlogen gedurende de tijden heen, gaat
schrijver speciaal in op de atoomoorlog
zoals we die vermoeden en toetst deze
aan de normen van het recht, aan de
bijbel, aan datgene wat de Kerk voorschrijft en aan de houding van de christen mens. Schrijver is er ongetwijfeld in
geslaagd een voor elke belangstellende
lezer beknopt, begrijpelijk betoog te ontwikkelen, een betoog, dat stemt tot diep
nadenken, dat zelfs pessimistisch maakt,
ware het niet dat de auteur op voortreffelijke wijze het boekje eindigt met het
uitzicht de hele problematiek in het licht
te plaatsen van Hem, aan wiens Rijk
geen einde zal komen.
Dr. J. van Lierde
COLLAER, P. en Van der LINDEN,
A., Historische Atlas van de muziek. —
Heideland, Hasselt, 1961, 180 pp., 15
Ktn., 674 ill., geb. F. 595.
„De lezer wordt als het ware bij de hand
genomen en door de historic naar de verschillende perioden geleid, die door de
kaarten en afbeeldingen worden geillustreerd." Deze zin uit het voorwoord verklaart goed wat men van dit bock mag
verwachten. Het bestaat uit drie delen:
een tekst, résumé van de muziekgeschiedenis; vijftien kaarten; ten slotte 674 afbeeldingen welke het grootste deel van
het bock uitmaken. De titel „Historische
Atlas van de Muziek" is dus wat misleidend, want het geheel lijkt meer op
een geillustreerde muziekgeschiedenis dan
op een „atlas". Het werk is ernstig en
nauwgezet. Het is een bock dat de muziekliefhebber veel prettige uren zal bezorgen, hetzij bij het doorbladeren (platen), hetzij door tekst of kaarten grondig
te bestuderen. De idee, deze kaarten bij
te voegen, is origineel en interessant, b.v.
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nr. 3: „Muzikale stromingen en invloeden in Azie en Europa van de voorgeschiedenis of tot de 8ste eeuw";; of nr.
15: „Oost-Europese en buiten-Europese
centra voor muziekonderwijs, opera's en
festivals". De platen over folklore, de
oude beschavingen en de renaissance
zullen zeer in de smaak vallen, daar de
foto's of schilderijen (helaas in zwartwit) zo ongekunsteld zijn. Het boek zal
veel bijdragen tot een beter begrip van
de muziekgeschiedenis.
A. Grammens
UYLDERT, Herman, Vorstin van de
Gospel, Mahalia Jackson (Idolen en
Symbolen, 36). — Tielt en Den Haag,
Lannoo, 1962, 96 pp., ing. F. 35.
De grote negerzangeres, hier in idool
stij1 tot vorstin gekroond, had beslist
beter verdiend dan dit dun gevalletje:
een staaltje van goedkope journalistiek,
die — niet eens erg handig r om het
onderwerp been praat. Behalve enkele
geslaagde foto's en een flink opstel van
Fred Rombouts, die een televisie-uitzending over Miss Jackson regisseerde, kunnen wij er niet veel goeds in vinden. Op
p. 58 wordt beweerd, dat Mahalia Jackson optrad bij de inauguratie van President Kennedy; in feite was het Marian
Anderson.
F. de Graeve
VICTOR, Rene, Kronijken over Recht,
Mensen en Boeken. — Die Keure, Brugge, 1962, 718 pp.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van het Vlaams Rechtskundig Weekblad
werden een aantal opstellen verzameld
van Prof. Mr. Rene Victor, de hoofdredacteur van dit bekende tijdschrift.
Deze Kronijken, die de „handelingen van
de dag" weerg even van 1931 tot 1961,
verhalen ons de stichting en de opbouw
van het Rechtskundig Weekblad, maar
tevens de opgang van het Vlaamse
rechtsleven in het algemeen: strijd om de
vervlaamsing van het gerecht, het leven
aan de balie, betekenis van de Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, van de
Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen. Voor juristen die deze tijd meemaakten, biedt het boek ongetwijfeld zeer
veel herinneringen; jongere mensen zullen geboeid luisteren naar dit stukje cultuurgeschiedenis van de laatste kwarteeuw, en dankbaar verrast zijn door de
ontwikkeling die mogelijk werd dank zij
het werk en de strijd van hun voorgangers. Naast de meer historische opstellen
biedt het boek tenslotte een rijke verzameling van wetenschappelijke artikelen
en besprekingen.
F. van Neste
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PASSEN, Robert Van, Toponymie van
Kontich en Lint. — Secret. der Academie, Gent, 1962, 670 pp., 2 krtn.
In een jarenlange vorsersarbeid heeft de
geleerde auteur alle oude bronnen onderzocht, waarin plaatsnamen voorkomen
van Kontich en Lint (eerst een wijk en
nu een zelfstandige gemeente). Deze
2788 plaatsnamen worden in alfabetische
orde opgesomd met alle vindplaatsen in
de bronnen, waarna de naam zo mogelijk
wordt verklaard. Deze lange lijst (blz.
68-655) wordt voorafgegaan door een
geografische schets en een schets van het
dialect, een onderzoek van de namen
Kontich en Lint, en ten slotte bronnen en
bibliografie, en inlichtingen over de wijze
van bewerking. Als besluit geeft de
auteur een overzicht van het materiaal
waaruit voor de geschiedenis van deze
twee gemeenten zeer veel is te halen. Bij
het doorbladeren begrijpt men dat Prof.
Roelandts kon schrijven: „de gehele middeleeuwse samenleving van dorp, stad of
land wordt weerspiegeld in de plaatsnamen", en hoe hoger men opklimt, hoe
belangrijker deze plaatsnamen zijn. Meer
en meer komt de plaatsnamenkunde in
trek, mede door de sterke stuwing die
van de professoren van het Leuvense
toponymisch instituut uitgaat. Zeker is
dat dergelijke degelijke toponymische
studien ons de geschiedenis van ons yolk
heel wat beter zouden leren kennen. De
Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde verdient onze
waardering een zo degelijk werk te hebben bekroond en in haar reeks bekroonde
te hebben opgenomen.

M. Dierickx
HEERTJE, Dr. A., De kern van de
economie. — H. E. Stenfert Kroese, Leiden, 1962, 135 pp., f 5,20.
Een aardig boekje, dat ieder die begint
met een economische studie een duidelijk
inzicht kan geven in de economie als zodanig en in de belangrijkste gehanteerde
instrumenten. Naast de zuivere economische theorie, worden ook belangrijke aspecten ontwikkeld op het gebied van de
monetaire-, conjunctuur- en handelspolitiek, terwijl eveneens aandacht is besteed
aan de geschiedenis van de economie. Dit
laatste heeft het voordeel dat men ook
weliswaar op zeer summiere, maar toch
duidelijke wijze, ziet waarom het een en
ander verloopt. Aan hen die hoger onderwijs in de economie willen gaan volgen,
alsmede aan degenen die voor het eerst
met economische problemen in de praktijk

100

BOEKBESPREKING

worden geconfronteerd is het een boekje
dat aan te bevelen is. De duidelijke, overzichtelijke presentatie, alsmede de slotopmerkingen en de vragenlijst aan het
einde van ieder hoofdstuk, zullen velen
der lezers behulpzaam zijn.
Dr. J. van Lierde
QUANJARD, P., Liefde is eerlijk.
Lannoo, Tielt, 1962, 144 pp., F. 68.
„De parasieten te wezen uit de tuin van
de liefde" is het uitgesproken oogmerk
van dit boekje. Als sproeier voor dit
geestelijk DDT gebruikt de schrijver
meestal de humor, die hij vaardig hanteert. Veel dingen, te gewoon om in
zwaarwichtiger verhandelingen over de
huwelijksliefde hun plaats te vinden, en
die nochtans in de praktijk van vaak essentieel belang zijn, komen hier tot hun
voile recht. De symptomen worden niet
steeds naar hun diepste oorzaken onderzocht, dat zou de speelse toon te zeer in
het gedrang brengen. Maar ook zo zullen velen met deze levensechte en steeds
wijze beschouwingen hun voordeel doen.
L. Monden
VAN DER MEER DE WALCHEREN,
Pieter, Mensen en God, I en II. — Brugge, Desclde de Brouwer, 1962, 391 en
428 pp., geb. F. 145 per deel.
Deze heruitgave, in twee kleurige delen,
boeit en ontroert nog even sterk als de
eerste _druk, die in 1941 terecht als een
uitzonuerlijk evenement op onze geesteIijke boekenmarkt werd begroet.
F. de Graeve
BERNARD, Henri, Benelux, Terre Commune (Destin de l'Europe). r Brepols,
Brussel, 1962, 704 pp., 18 krtn., 6 stambomen, ing. F. 245.
Een lijvig boek met 18 kaarten maar
zonder platen over Benelux. Om het boek
juist te typeren zeggen wij misschien het
best: de Franssprekende auteur is professor aan de Ecole Royale Militaire te
Brussel; hij is zeer belezen, vertelt aangenaam en sleept zijn lezers mee; hij is
een uitgesproken voorstander van Benelux, en plaatst de nationale geschiedenis
in een ruim Europees kader; gezien zijn
functie ruimde hij zeer veel plaats in voor
de krijgsgeschiedenis. Mogen wij, Nederlandssprekenden, nu zeggen: hier hebben
wij eindelijk een geschiedenis van Benelux in Europees perspectief? Het antwoord is negatief. Behalve een enkel
boek van een Vlaamse collega en een
van Geyl citeert de Brusselse professor,

als ik mij niet vergis, geen enkel Nederlands boek: alle bronnen zijn in het Frans
of een enkele keer in het Engels of Duits
gesteld. Dat brengt dan mee, dat de
auteur over Willem van Oranje alleen
Wedgwood citeert! En wat ervan te zeggen dat over de geschiedenis van het
graafschap Vlaanderen geen enkele
Gentse professor wordt aangehaald, terwijl de Gentse school het laatste kwarteeuw de geschiedenis van het graafschap
heeft vernieuwd! Maar vooral, wij krijgen over Noordnederland wel heel weinig te horen. Onder de Karolingers komen de Friezen bijna niet ter sprake; de
kaart met de bisdommen in de middeleeuwen behelst nog heel even de stad
Utrecht, terwijl het gedeelte ten noorden
ervan gewoonweg is weggevallen (blz.
93); in de middeleeuwen wordt alleen
het graafschap Holland besproken, maar
niet het prinsbisdom Utrecht, het graafschap Zeeland, de heerlijkheid Friesland
en het hertogdom Gelre, terwijl Noordnederlandse historici voor dit stuk niet
worden geciteerd; de grote gouden eeuw
krijgt amper 6 bladzijden toebedeeld (blz.
293—. 299); de patriottenbeweging einde
18e eeuw krijgt zelfs maar een bladzijde.
M.a.w. dit mooi geschreven en uitstekend bedoeld boek geeft een getrouwe
weergave van wat Franssprekende Brusselaars zich van de geschiedenis van
Benelux voorstellen, maar een geschiedenis van Benelux is het niet.
M. Dierickx
WALZ, Angelus, Saint Thomas d'Aquin,
adpat. franc, par P. Novarina. Nauwelaerts, Leuven, 1962, 248 pp., F. 140.
Men heeft vaak de bedenking gemaakt
dat er over de H. Thomas van Aquino
geen echte levensbeschrijving bestaat.
Deze grote denker is zo aetherisch aan
zijn tijd voorbijgegaan, dat men wel zeer
uitvoerig ingelicht is over zijn filosofie,
maar dat we weinig betrouwbare gegevens hebben over zijn leven. Hij heeft
ongelooflijk veel geschreven, maar niets
over zichzelf. Hij heeft geen noemenswaardige briefwisseling nagelaten, waaruit zijn persoonlijk leven naar voren zou
komen. Hij heeft ook geen biograaf gehad die naar onze opvattingen van geschiedenis oog had voor de menselijke
verschijning van de heilige. Zijn uitzonderlijke verstandelijke begaafdheid samen
met de bescheidenheid en de teruggetrokkenheid van zijn wezen maakten dat
men vergat hoe zijn leven verliep. De
verhalen van de medebroeders die hem
gekend hebben zijn blijkbaar vertekend
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door de bewondering. Daarom is het niet
zo gemakkelijk om het leven van de H.
Thomas te reconstrueren. Anderzijds zou
iedereen die zijn werken leest dit leven
wel willen kennen. P. Walz heeft deze
leemte willen aanvullen. Hij heeft zorgvuldig de historisch betrouwbare gegeyens verzameld en ze zonder literaire
opsmuk tot een levend geheel uitgeM. De Tollenaere
bouwd.
HOWALD, Ernst, Deutsch-franzasisches
Mosaik. Artemis Verlag, Zurich,
Stuttgart, 1962, 294 pp., f 21.45. Imp.:
Meulenhoff, Amsterdam.
In de Erasmus-serie publiceert de classicus Ernst Howald een zestiental essay's
over figuren, meestal uit de literaire wereld. Hij noemt zijn boek Deutsch-frarzzeisisches Mosaik, omdat ongeveer de
helft Fransen, de andere helft Duitsers
zijn. De meeste dezer essay's verschenen
de laatste vijf jaar in de Neue ZUrcher
Zeitung. De schrijver is een man van
smaak en hoge cultuur, die, ook al zijn
zijn onderwerpen niet alle even belangrijk, altijd jets te zeggen heeft.
P. van Alkemade
ROLPH, C. H., All those in favour? —
Deutsch, London, 1962, 255 pp., 21 sh.
Vorig jaar werd een aantal communisten
na een proces van zes weken schuldig
bevonden aan fraude bij stemmingen binnen het va'kverbond der elektriciens. Een
katholieke arbeider uit Glasgow, Byrne,
bracht de zaak aan het rollen en heeft
volgehouden tot het bittere einde. In dit
buitenmate interessante boek wordt het
verslag gegeven van het proces, waarbij
getuigen a charge en decharge, rechters
en advokaten zelf steeds aan het woord
zijn: hier en daar geeft de samensteller
een korte aanwijzing om het proces te
kunnen blijven volgen. Het boek leest als
een detective verhaal. Het geeft een leerzame kijk op communistische praktijken;
bovendien is het erg nuttig, wil men op
de hoogte komen van de ins and outs
van een gerechtelijke procedure in Engeland. We herhalen: een buitenmate interessant boek.
W. Peters

WILSON, John (Ed.), The Faith of an
Artist. — Allen, London, 1962, 221 pp.,
21 sh
Voor een christen is het woord faith in
de titel misleidend; m.a.w. het gaat niet
over het Godsgeloof van de artist. Waar
een twintigtal kunstenaars over schrijven
is hun houding tegenover en ervaring
van de kunst die zij beoefenen; de opstellen werden niet voor deze bundel ge-
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sc.hreven, maar verschenen elders. De
helft der opstellen is van de hand van
literatoren; musici, schilders, beeldhouwers geven daarna hun visie; de zanger,
de acteur, de danser(es) warden niet gehoord. Bovendien zijn de meeste schrijvers Engels-sprekend. De verzameling is
dus niet representatief. Wat, zoals te
verwachten valt, uit dit boek sterk naar
voren komt is de worsteling van de artist
met zijn materiaal en zijn kunst, alsook
het besef van een grote, soms zelfs druk-.
kende verantwoordelijkheid. Kunstenaar
zijn is heel wat weer dan jets op schone
wijze te kunnen uitdrukken. Alles bijeen
een zeer interessante groep opstellen, die
ons ook verschillende kunstenaars beter
in hun beroep doen begrijpen. W. Peters

Herder-Bfichereis 76, HAUSENSTEIN,
W., Das Land der Griechen, 128 pp.; 77,
BODAMER, J., Schule der Ehe, 124 pp.;
78, TSCHECHOW, Rotschilds Geige,
142 pp.; 80, BENSON, R. H., Der Herr
der Welt, 200 pp.; 81, BECKMANN, J.,
Weltkirche und Weltreligionen, 198 pp.;
86, BUEHLMANN, W., Afrika, gestern
und morgen, 174 pp.; 88, RAHNER, K.,
Vom Glauben inmitten der Welt, 142
pp.; 93, PIETSCH, M., Die industrielle
Revolution, 188 pp.; 101, VON KUEHNELT-LEDDIHN, E., Der gefallene
Engel oder Moskau 1997, 208 pp.; 102,
GELS, R., Vom unbekannten Judentum,
236 pp.; 103, HIRSCHBERGER, J., Kleine Philosophie-Geschichte, 214 pp.; 104,
FITTKAU, G., Mein 33 Jahr, 238 pp.;
105, KIERKEGAARD, S., Der Einzelne
und rein Gott, 180 pp.; 108-109, RAHNER, K. und VORGRIMLER, H., Kleines theologisches WOrterbuch, 398 pp.;
113, BODAMER, J., Arzt und Patient,
136 pp.; 114, BAUER, J. M. u. A., Die
Werke der Barmherzigkeit, 128 pp.; 116,
NEUMEISTER, H., Organisierte
Menschlichkeit?, 174 pp.; 117, REDING,
J., Nennt mich nicht Nigger!, 126 pp.
Herder-Verlag, Freiburg,
1960-1962,
D.M. 2.20.
De verhouding van origineel uitgegeven
werken binnen de Herder-Biicherie gaat
in stijgende lijn. Slechts een zevental herdrukken bij deze nieuwe reeks: Benson's
nog steeds actuele eschatologie-roman
(80), een bundel verhalen van Tschechow (78), het gevangenisdagboek van
Mgr. Fittkau (104), het rijke boek van
rabbijn Geis over de Joodse godsdienstigheid in leven en geschiedenis (102), de
Griekenlandreis van Hausenstein (76),
de toekomstroman van Erik von Kuehnelt (101), en een bundel short-stories
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van Reding (117), wiens aangrijpende
reportage over Friedland reeds eerder in
de reeks verscheen. De zeer mooi gekozen bloemlezing uit Kierkegaard over individuele mensenfiguren voor Gods aanschijn (105) mag als een originele uitgave beschouwd worden. Ook de drie deeltjes die waardevolle artikelen bundelen
bieden een rijkdom die elders moeilijk te
bereiken is: een reeks minder bekende
artikelen van K. Rahner (88), waarbij
ons vooral „Wissenschaft als Konfession?" is opgevallen; van Heddy Neumeister een aantal hoofdartikelen over
sociale aangelegenheden uit de Frankfurter Allgemeine (116); en van een indrukwekkende reeks bekende Duitse schrijvers bijdragen over de werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid
(114). Bij de oorspronkelijke uitgaven
moet allereerst 't meesterlijke theologisch
woordenboekje van Rahner en Vorgrimler vermeld worden (108-9), weliswaar
soms wat zwaar in zijn gebalde samenvattingen, maar ongemeen inhoudrijk.
Daarnaast de filosofie-geschiedenis in een
notedop van Hirschberger (103) en de
geschiedenis van de industriele revolutie
door Max Pietsch (93). Van de reeds
gunstig bekende arts Joachim Bodamer,
die bij voorkeur de menselijke problemen
rond de geneeskunde behandelt, weer
twee uitstekende werkjes: een over psychologische problemen binnen het huwelijk (77) en den over de menselijke verhouding tussen arts en patient (113).
Tenslotte twee actualiteitskwesties door
erkende competenties behandeld: den
over de situatie van de grote niet-christelijke godsdiensten en van het Christendom tegenover deze religies (81) en een
over verleden en toekomst van Afrika
(86).
L. Monden
MAIRE, Gilbert, Les instants privilegies,
„Philosophic de l'esprit". — Paris, Aubier, Ed. Universelle, Brussel, 1962, 448
pp., F. 330.
Een wijsgeer die nooit een leerstoel bekleed heeft, geeft hier zijn testament. En,
schrijft J. Guitton in het voorwoord, alles
wat het aanraakt krijgt fosforescentie.
Autobiografische herinneringen en typerende voorbeelden uit de Franse letterkunde leren wat die „bevoorrechte ogenblikken" zijn, waarin de tijd stilvalt en
de wereld van aanschijn verandert. De
kinderlijke bewondering, de dichterlijke
inspiratie, de verliefde extase beleven
zulke geInspireerde ogenblikken. Maar
doorgaans wordt het zuiver metaal van.
het „ogenblik" door esthetische gevoele-

righeid of sexuele begeerte aangetast, zo
niet verduisterd. En toch is het eigenlijke
ogenblik in zijn transcendente creativiteit nauwkeurig te onderscheiden van elk
esthetisch en sexueel surrogaat. Er is
zelfs een duidelijk antagonisme. Dit toont
de auteur in lange, goed geillustreerde
analyses. Ten slotte vervolgt hij met glasheldere taal datzelfde onderscheid tot in
de riolering van het existentialisme, waar
Sartre's Roquentin zijn „nausee" heeft
opgedaan. Ook hier is de scheppende
macht van het bevoorrechte ogenblik onmiskenbaar aanwezig. Maar de sartriaanse rede mist de antennes om haar op te
vangen. Deze cerebrale rede is van meet
of aan een vacuum, dat zich te vergeefs
heeft willen vullen aan de goorste ondergrond van het bestaan en nu vol ongeneeslijke argwaan zit voor de „visqueuze" betovering van het „ogenblik". Alleen een filosofie die voor het geschenk
van het leven openstaat en zin heeft voor
de scheppende evolutie van de werkelijkheid, zal de echte waarde vatten van die
geprivilegieerde ogenblikken. Zij zijn immers in het leven van elke mens niets
anders dan een vluchtige, concrete experientie van het mysterie. Men haalt dan
wellicht utilitaristisch voor deze fata
morgana de schouders op. Of men jaagt
feitelijk zijn hele leven de verdwenen
illusie na. Beide houdingen zijn onwaarachtig: het bevoorrechte ogenblik is een
boodschap om te scheppen. Waar het
echter vandaan komt en waar het zijn
bestemming heeft, leert dit ondogmatische
boek ons niet.
A. Poncelet
BRANTL, Klaus, Herrliches Oberbayern,
Einleitung van Paul Alverdes, 80 pp.,
20 kleurplaten. Einleitung en verklaringen in vier talen. Linnen DM. 19.80,
1962. — Verlag F. Bruckmann, Munchen, 20 Abholfach.
Klaus Brantl is met zijn camera ZuidBeieren ingetrokken en heeft de schoonste en meest karakteristieke plekken en
momenten van dit gebied in prachtige
foto's vastgelegd. Men vindt hier bekende namen als Oberammergau, GarmischPartenkirchen, Berchtesgaden, Klooster
Ettal, slot Linderhof etc. Barok, Rococo
en Ludwig II mengen zich met de prachtige natuur van dit berglandschap. Na
„Strahlendes Munchen", een uitgave van
Brantl in dezelfde trant, stelt „Herrfiches
Oberbayern" geenszins teleur, doch sluit
er waardig bij aan. Bezoekers van Beieren en Salzburg vinden hier een kostbare herinnering aan wat zij eens of vaak
aanschouwd hebben.
P. van Alkemade
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POCKETBOEKEN
Phoenix-pockets over de Bijbel. — W.
de Haan, Zeist/Antwerpen, 1962, f 3,50
per deel.
Bij de uitgever W. de Haan zullen een
dertigtal pockets verschijnen, die het
Oude en het Nieuwe Testament behandelen. De eerste drie zijn reeds verschenen en behandelen: I. de Schepping, II.
het Paradijs en III. de Vloed (zondvloed)
en de Toren (van Babel). De uitgave is
ontstaan uit de samenwerking (niet zonder voorafgaande geschillen en moeilijkheden) van Protestanten, Katholieken en
J oden. Zelfs Moslims en anderen zullen
hun getuigenis over de Bijbel aandragen.
Van katholieke zijde werken o.a. mede
Dr. C. A. Rijk van Warmond en Dr. B.
Delfgaauw. De deeltjes zijn geillustreerd.
De lezer vindt in deze serie „wat de
Talmoed leert over de ark van Noach,
wat de kerkvaders verkondigen over de
schepping, wat . Calvijn schreef over de
profeten, wat Mohammed zei over Abraham, wat Hegel doceerde over het Paradijs en wat Freud dacht over Mozes".
Prisma-pockets. Het Spectrum, Utrecht/
Antwerpen.
KOHNER, Hans, Geschiedenis der Pausen. Vert.
Een bondig overzicht over de geschiedenis der pausen, waarin helaas! veel „all
zu menschliches" aan den dag treedt.
PETERS, Ellis, Het masker van de dood.
Vert.
Een goed geschreven crime story, met een
wat onwaarschijnlijke a floop.
EBERHART, Mignon, In het web van
de dood. Vert.
Een beklemmend moordverhaal met een
(zoals vaak) onwaarschijnlijke oplossing.
PHILIPS, Judson, Dodelijk venijn. Vert.
De kroniek van een stadje in de U.S.A.,
waar alles in beroering komt naar aanleiding van een auto-ongeluk.
MACDONALD, Philips, De olifantskop.
Vert.
Een zestal voortreffelijke kortere crime
stories.
DAALDER, D. L., Sagen en Legenden.
De auteur vertelt hier over enige mid.deleeuwse en latere volksverhalen.
MOLHUYSEN, Dr. J. A., Prisma-E.H.
B.O.-boek.
Een practische handleiding voor E.H.B.O.

103

BELL, Josephine, De dood als spelbreker.
Vert.
Een boeiende en goed gecomponeerde
detective.
BRAUNFELS, W., en E. PM:ERICH,
Kunstgeschiedenis van Italie. Vert.
Een overzicht van de geschiedenis der
plastische kunsten in Italie vanaf de oudste tijden.
WALLACE, Edgar, De zwarte monnik.
Vert.
Een griezelverhaal over onderaardse kelders in een Engelse vervallen abbey.
LAWRENCE, Hilda, De vierhandige
moordenaar. Vert.
Een bijzonder goed geschreven moordverhaal.
AMBLER, Eric, Spion tegen wit en dank.
Vert.
Een menselijk aanvaardbaar en kundig
geschreven relaas over spionage.
ARMSTRONG, Charlotte, De minzame
moordenaar. Vert.
Een zeer ongewone, boeiende crime
story.
BRUCE, Leo, Twee dole dames. Vert.
Wederom een moordverhaal, dat zijn betekenis ontleent aan de aardige, soms
humoristische inkleding.
QUEEN, Ellery, Hartenvier. Vert.
Een wonderlijke moordgeschiedenis in
Hollywood.
DON LEVINE, Isaac, De moord op
Trotzki. Vert.
Een uitvoerig historisch verhaal over de
geheimzinnige moord op de oude medewerker van Lenin.
DENYS, Jean, Onder doodle stilte. Vert.
J ean Denys heeft over een historisch,
ook verfilmd, gebeuren — de wonderlijke
onderlinge genegenheid van een jongen
en een gevechtsstier dit treffende verhaal geschreven.
SAYERS, Dorothy L., Peter schaakt een
vrouw, Vert.
Een twaalftal verhalen over misdaden en
hun onthullingen van de bekende Engelse
crime story-schrijfster.
BRINTON, Crane, Geschiedenis van de
moraal, I en II. Vert.
De Amerikaanse professor beschrij ft bier
de moraal, d.w.z. de algemene levenshouding van individu en gemeenschap, de
houding t.o.v. goed en kwaad, van de
Europese mensheid tijdens de laatste drie
duizend jaren vanuit humaan standpunt.
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FANGE, Eugene K. von, Creativiteit in
het beroep. Vert.
Een stimulerend werkje voor jonge, ondernemende mensen over inventie en
creativiteit in elk beroep.
MEIJERS, J. A., Dagelijks levee in
spreekwoorden.
Een boekje met essays over allerlei levenswijsheid en levensverschijnselen naar
aanleiding van spreekwoorden.
DURRELL, Gerald, Ontmoetingen met
dieren. Vert.
Durrell vertelt hier zijn ontmoetingen
met dieren in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika.
BRAND, Christianna, Moord onder het
mes. Vert.
Een spannende en goed geschreven crime
story over een paar moorden in een ziekenhuis. De waarschijnlijkheid lijdt wel
enig geweld.

MACDONALD, John D., De dood
kaatst terug. Vert.
Een goede crime story, zich afspelend in
een stadje aan de kust van Florida.
MITCHELL, Gladys, De man die tomaten kweekte. Vert.
Een goed geschreven detective over twee
sterfgevallen, die op vernuftige wijze opgehelderd worden.
CROON, Dr. J. H., Elseviers encyclopedie van de antieke wereld. 288 pp.,
f 2,90.
Een kleine encyclopedia, die instrueert
over allerlei Griekse en Romeinse feiten
en namen.
BOREEL, Jhr. Mr. J. J., Ken uw recht.
288 pp., f 2,90.
Een encyclopedisch opgezet werkje over
wet en recht in Nederland en Belgie voor
de leek.
Accolade-serie. Sijthoff, Leiden, f 2,90.

Elsevier-pockets. — Elsevier, Amsterdam/Brussel, f 1,50.
PLAS, Michel van der, Nergenshuizen,
de achterkamers van Europa.
Een aardig boekje, waarin de dichterjournalist-op-vacantie een elftal verloren
dorpjes in elf landen beschrijft en daarmee het landleven enigszins karakterizeert.
EAST, Michael, De vulkaan grijpt in.
Vert.
Een goed geschreven crime story over
een niet erg waarschijnlijke olie-boring op
een eilandje bij Celebes.
CRICHTON, Robert, De grote bedrieger.
Vert.
Het vie romancee van de wonderlijke,
humane, ook uit de film bekende bedrieger Ferdinand Waldo Demara.
TABORI, Paul, Het einde van Perdita.
Vert.
Een spannende detective over een Parijse courtisane.
WOHL, Louis de, Ik ben Dr. Zodiac.

Vert.
Het merkwaardige verhaal van een astroloog, die door Hitler gecharterd werd.
Historie en fantasie.
BAKKER, Piet, Kidnap. 4de druk.
Een aardig verhaal over een kinderroof,
waarin de Amsterdamse „penose' geestig
en bijna sympathiek beschreven wordt.
BROPHY, John, De grote bankroof.
Vert.
De beschrijving van een allerwonderlijkste poging tot beroving van the bank of
England.

CHRISTIE, Agatha, Het vale paard.
Vert.
Een ingewikkeld relaas van moord op
uitgebreide schaal en uiterst geheimzinnig. Boeiend, hoewel niet erg waarschijnlijk.
BLAKE, Nicholas, Belager van het
Leven. Vert.
Een met talent geschreven „detective-,
met bijzonder goede karakterizeringen.
BINGHAM, John, Boodschapper van de
nacht. Vert.
Ook dit is een goed geschreven crime
story over een louche personage, dat
chantage pleegt.
CECIL, Henry, Bruiloft bij de balie.
Vert.
Een meer geestig dan menselijk waarschijnlijk verhaal over een zonderling en
zijn twee zoons.
MONS, Martin, De nerveuze moordenaar.
Een vrij goede Nederlandse „detective-,
wat to geforceerd en onwaarschijnlijk.
List Bucher.
chen.

Paul List Verlag, Mun-

ROTHE, Hans, Ankunft bei Nacht.
Een boeiende roman over een soort kidnapperij tijdens de Parijse tentoonstelling
in 1868.
MAUROIS, Andre, Rosen im September.
Vert.
De vertaling van een roman van Maurois
over een beroemd schrijver, die een reis
en een slippertje maakt, doch zich weer
met zijn vrouw verzoent.
R. S.

PIETER VAN DER MEER DE WALCHEREN

MENSEN EN GOD
Dit is dande tiende uitgave van dit boek, en voor het tweede deel ervan
de derde uitgave. Vrijwel in de gehele wereld kenden vertalingen
hetzelfde sukses, terwiji de auteur - thans twee en tachtigjarige monnik nog steeds wordt overweldigd door briefwisseling uit alle landen.
Dit boek heeft het hart van de mensen geraakt, over grenzen en kulturen heen. In zijn vroeger verschenen werk „Mijn Dagboek" beschreef
de auteur het geestelijk avontuur van zijn bekering. „Mensen en
God" is als het ware de voortzetting van dit eerste werk. Verhalend, soms gewoon als dagboekaantekeningen, schrijft de auteur
het verder verloop van zijn bewogen leven. Een leven dat niet
zoveel anders is dan dat van de meesten onder ons, dock dat zo
diep en rijk beleefd werd, met zoveel aandacht en liefde, dat het
uitgroeide tot een wonderbaar avontuur.
Dit is beslist niet de laatste herdruk van „Mensen en God - . Zulk
boek zal de mensen blijven boeien, omdat oprechtheid en waarheid steeds tot luisteren dwingen.

Serie : DE OVERTOCHT

Formaat : 125 x 195 mm

Twee delen in afzonderlijke band
Deel 1 : 388 blz.

Deel 2 : 41 2 blz.

Verkrijgbaar in de boekhandel
Uitgeversmij.
Desclee de Brouwer N.V.
Belgie
Houtkaai 23, Brugge

Nederland
Herenstraat 1, Utrecht
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LAGERE NORMAALSCHOOL met AFD. voor BEWAARSCHOOLONDERWIJZERESSEN en VOORBEREIDENDE HUMANIORA
Internaat - Half-internaat - Externaat
Telefoon 283462 en 282712
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Accolade Serie. M. MONS, De nerveuse moordenaar. — N. BLAKE, Belager van
het leven. — H. CECIL, Bruiloft bij de balie. J. BINGHAM, Boodschapper
van de nacht. — A. CHRISTI, Het vale paard. — A. W. Sythoff, Leiden, 1962,
per deel 2.95.
Nauwelaerts, Leuven,
ALLAN, D. J., Aristote le philosophe, vert. Ch. Lefevre.
1962, 248 pp., F. 120.
Augustinus, Theologische Friihschriften. - Artemis Verlag, Zurich, (Imp. J. Meulenhoff, Amsterdam) 1962, 581 pp., f 26.80.
BOEREN, Dr. P. C., Heiligdomsvaart Maastricht, — Ernst van Aelst, Maastricht,
1962, 227 pp.
BOUYER, L., Le rite et l'homme (Lex Orandi, 32). — Ed. du Cerf, Parijs, 1962,
306 pp., NFr. 12.
BRANTL, Klaus., Herrliches Oberbayern. — F. Bruckmann Verlag, Munchen, 1962,
80 pp.
Desclée de Brouwer,
BURTON, J., Le combat d'une mere, vert. S. de Trooz.
Brugge, 1962, 120 pp., 5 ill., F. 90.
CATTIN, P. en H. CONNUS., Sources de la Vie Spirituelle. — Deel II, Editions
St. Paul. Fribourg Suisse, 1962, 2174 pp., 28.50 Zw. Fr.
CEULAER, J. De., Te gast bij Vlaamse auteurs, 2. — De Carve, Antwerpen, 1962,
100 pp., F. 38.
COCLE, J., Het geloofsieven van de studcrende jeugd in Vlaanderen.
Patmos,
Antwerpen, 1962, 160 pp., F. 95.
DANKELMAN, CSSR, J. Th. F., Christen nu. — J. J Romen
Zn., Roermond,
1962, 2de druk, 399 pp., 1 19.50.
DJILAS, Milovan, Gesprekken met Stalin. — H. J. W. Brecht, Amsterdam. 1962. 195
pp., f 9.50.
[)UINKERKEN, Anton van, Vcrzamelde geschriften.
Heel I, Het spectrum, Utrecht,
Antwerpen. 1962, 852 pp., f 12.50.
DURRELL, Liwrence, Balthazar. — A. W. Sythoff, Leiden, 1962, 217 pp., f 9.90.
ENDRES. N., Don Bosco als opvoeder en psycholoog, vert. J. Jacobs.
Lannoo,
Tielt, 1962, 232 pp., F. 74.
FABRICIUS, Johan, Dromen is ook leven. — H. P. Leopold, Den Haag, 1962. 190
pp., 1 7,90.
Godsdiensten der mensheid. H. RENCKENS S.J., De godsdienst van Israel. — J. J.
Romen
Zn, Roermond, 1962, 286 pp., 1 14.— en 1 15.75.
GUICHOU. P.. Evangile de Jean.
Lethielleux, Parijs, 1962, 320 pp.. NFr. 15.
GUITTON, J.. Dialogue avec les precurseurs. Journal oecumênique 1922-1962. —
Aubier, Parijs, Edit. Universelle, Brussel, 1962, 320 pp.. 8 pl., F. 173.
HANSEL, Biicherkunde fiir Germanisten. — E. Schmidt-Verlag, Berlin. 1962. 132 pp.,
D.M. 8.60.
HAVELAAR. 100 jaar Max Havelaar. Essays over Multatuli. — Ad Honker. Rotterdam, 1962, 170 pp., f 8.90.
HOFMANS, F., Over het mooiste bock. Meditaties over het Lukasevangelie.
Patmos, Antwerpen, 1962, 112 pp., F. 48.
Brepols.
Index de references. Comm. Intern. pour fenseignernent de l'histoire.
Turnhout, 1962, 237 pp.
JONKERS, SCJ., W.H.A Het sukectieve recht in het licht der gerechtigheid.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1962, 172 pp., f 10.—.
Pion, Parijs, 1962, 394 pp., NF. 19.75.
LeVY-STRAUSS, Cl., La pens& sauvage.
LUNING, PR AK, Dr. T. Nederland word wakker,
Kosmos, Amsterdam, 1962,
115 pp., f 7.90.
Nauwelaerts, Leuven, 1962,
MARCEL, G., Fragments philosophiques 1909-1914.
118 pp., F. 65
MOENCH, W., Deutsche Kultur von der Aufklarung bis zur Gegenwart.
Hueber
Verlag, Munchen. 1962, 538 pp.. 18 pl., D.M. 23 80.
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1962, per deel f 5 90.
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Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid

to

worden tot

* Broeder-Verpleger
* Broeder-Jengdleider

* 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
to wijden aan de evenmens. kunnen inlichtingen over het kloosterleven bekomen bij de BROEDERS VAN LIEFDE, Stropstraat 125 GENT.

Sedert 1870 legt de

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

,

0.4449liese „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

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.

HOGERE TECIINISCHE SCHOOL SIT 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.

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
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
INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

Het
tot de Speciale Scholen
voor

VOORBEREIDEND JAAR
INGENIEURS
en tot de Koninklijke MILITAIRE SCHOOL

kan men best volgen aan de
HOGERE WETENSCHAPPELIJKE AFDELING
van het St-JAN BERCHMANSCOLLEGE
Meir, 36 – Antwerpen
Als intern of extern.

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:
1. economische afdeling
2. afdeling wetenschappelijke B
Middelbare normaalschool (regenten): 4 secties :
1. moedertaal-geschiedenis
2. moderne talen
3. wiskunde-fysica
4. wetenschappen-aardrijkskunde

–

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
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.
Tel. 144.23

SCHOOL 11 cleZ

(maca

arse

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 ONDERWIJZERS
ONDER DE TOREN 13 —14 MECHELEN
INTERNAAT

EXTERNAAT

Oud stelsel :
Vierde kias
Nieuw stelsel : Derde kias; Tweede kias; Eerste kias met als aldelingen
Latijn-Wetenschappen
—
Wetenschappelijke B
—
Economische

SINT-ROMBOUTSSCHOOL (OEFENSCHOOL)
Minderbroedersgang 10, Mechelen
Volledig Lager Onderwijs — Voortgezet Lager Onderwijs

ALGEMEEN MIDDELBARE
Schuttersvest 53, Mechelen
Internaat
Moderne Humaniora :

Externaat
Zesde kias, Vijfde kias, Vierde kias

Latijnse Humaniora :

Zesde kias

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 - Zienekt
Telefoon 81.391

CINDER-ALE
)(at 16 geen klein bier!
4(
BROUWERIJ MARTINAS N.V. • MERCHTEM

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij:

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

H. Maagdcollege
Kerkstraat 60 — Dendermonde
— Latijns-Griekse 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.

I

METALEN MEUBELEN

0

* SCHOOLBANKEN
* BEDDEN ENZ.
VOOR SCHOLEN, PENSIONATEN,

mit

GASTHUIZEN, KLINIEKEN, BURELEN
VRAAGT CATALOG!

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS N.V.

208 DEURNESTRAAT - MORTSEL-ANTWERPEN - TELEFOON 49.63.30

M
Y
MERTHIS

Stuptclaard geet cnieutv6iY1aci - Sportwereici
Een van beide bladen moet U lezen!
Em. Jacqmainlaan 127, Brussel

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 Onderwijs — 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 GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patienten
betalen den-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patienten.
Toepassiug van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

NORMAALSCHOOL
H. PI US X - INSTITUUT KATHOLIEKE
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 - Fysica met Econ. wetensch., enz.
* Hoger Instituut voor Opvoedkunde.
* Dienst voor Studie- en Beroepsorientering.
* Inlichtingen en inschrijvingen: elke werkdag van 9-12 uur en van 14-17 uur.

Antwerpse Verzekerings Maatschappij

Szeutitai

N.V.

De Oudsfe Verzekeringsmaatschappij van het land – Gesticht in 1819
Kipdorp 46, – ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

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

Ge in geest van apostolaat uze jong leven ten dienste sullen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' lijdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verpleegassistente aan de
milt

SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRA AT, 20 - HASSELT - TEL. 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. - Prospectus op verzoek.

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOOR YERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

— voorbereidende afdeling en opleiding tot:
verpleegassistente en beroepsverpleegster,
- gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
— vroedvrouw,
kinderverpleegster,
— sociale verpleegster.
lnlichtingen : 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. 21.3.6 i)
Assistente intake 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 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

ka m menstraat
antwerpen

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie 8 Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam

mstituut o. I. VROUW van QRatle
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Is de moraal te christelijk?

O

VER het Softenon-drama van Luik zijn in niet-katholieke bladen
een nogal groot aantal dwaasheden verteld. Een daarvan verdient bijzondere aandacht. „Als straks de beklaagden voor het Assisenhof verschijnen, dan hangt hun lot af van de samenstelling van de jury.
Bestaat die uit een meerderheid van katholieken, dan worden ze op
principiele gronden veroordeeld; bestaat de jury daarentegen uit een
meerderheid van ongelovigen, dan volgt waarschijnlijk een vrijspraak-.
Het gaat hier niet over een sub jectief oordeel van katholieken of
ongelovigen over deze moeder, die haar kind gedood heeft „uit medelijden - of „uit liefde -; dat komt ons, mensen, niet toe. Hier wordt een
objectieve scheiding der geesten ondersteld. Katholieken veroordelen
deze daad op grond van hun „principes - of, zoals de anderen vaak
zeggen, op grond van hun „dogmatische - moraal; ongelovigen zijn
geneigd deze „moord uit medelijden - onder bepaalde omstandigheden
goed te keuren, het komt er nog alleen op aan dat de gemeenschap en
de wetgeving vaststellen, onder wake omstandigheden. Dit laatste
wordt duidelijk uit de stellingname van het Humanistisch Verbond in
Belgie, dat ook van deze gelegenheid heeft gebruik gemaakt om zijn
overtuiging kenbaar te maken: ongelovigen in dit land zijn van mening
dat geheel ons maatschappelijk bestel nog steeds onder curatele staat
van de katholieke moraal en vragen niet alleen een soepele behandeling
van dit dramatisch geval, maar meteen een „menselijker -, een minder
„dogmatische - wetgeving inzake euthanasie, abortus, enz.
Daarmee is de vraag gesteld: bestaan er dan inderdaad twee moralen,
de katholieke en de niet-katholieke? De ene, die haar beginselen afleest
uit een goddelijke openbaring en een kerkelijk leergezag; de andere, die
uitgaat van de mens, de menselijke ervaring, de vrije menselijke beslissing. De ene, „heteronoom"; de andere, „autonoom -. En is het waar
wat ze beide elkaar dan gaan verwijten: de ene opteert voor God en
Zijn Openbaring in de Kerk, maar vervreemdt daardoor de mens van
zichzelf; de andere opteert voor de mens en de menselijke vrifizeid,
maar geeft daarmee alle absoluutheid prijs?
Als men dit dilemma aanvaardt en tot het uiterste voert, is er eigenlijk Been ethische coexistentie meer mogelijk. Dan kan men het samenleven alleen nog funderen in een ethiek die slechts voor iedereen geldend is omdat ze abstractie maakt van de diepste levensbeschouwing.
Christenen verwerpen dit dilemma. Hun optie voor God is tegelijkertijd een optie voor de mens, voor de natuur, voor het leven. Voor de
7
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mens en de natuur en het leven die door de genade aan zichzelf teruggeschonken en tot hogere mogelijkheden en verplichtingen verheven
zijn. Klinkt het niet paradoxaal, dat juist christenen, tier moraal door
andersdenkenden heteronoom, levensvreemd, alienerend wordt genoemd, met de volledigste overtuiging het eigen, onaantastbare, autonome leven van de mens — in dit geval het kind — verdedigen, dat
door euthanasie, abortus, enz. wordt aangerand? Doen ze dit alleen
omdat het hun door Gods Woord in de Kerk wordt voorgeschreven?
Omdat het hun „van buiten af - tvordt opgelegd?
In feite kan men niet loochenen dat de christelijke moraal soms inder
daad op deze wifze tvordt beleerd. Er tvordt nogal gemakkelijk gezegd:
„Een christen mag niet doden, een christen moet geloven dat het leven
heilig is, dat het menselijk (of eeutvg) geluk niet afhangt van een welgevormd lichaam, een christen moet geloven en gelooft in de zin van
het lijden en het offer". Nog afgezien van het reit dat zij die deze
woorden nogal vanzelfsprekend in de mond nemen, het monopolie van
offerzin en levenstoetvijding voor de christenen schijnen op te eisen,
moet men, geloven we, erkennen dat de concrete beleving van zulk een
heteronome gezagsmoraal in feite vaak uitgelopen is op de vernietiging
of ten minste de verztvakking van de ethische autonomie van de mens
en geleid heeft tot een nogal extrinsieke, nominalistische opvatting van
de moraal: wat mag, is goed; teat verboden is, is verkeerd.
Als onze ethiek uitsluitend op het geloof aan Gods Woord en op het
gezag van de kerkelijke leer is gebaseerd, als ze zich m.a.w. te gemakkelijk en te vlug op dit bovennatuurlijk geloof en gezag beroept met
voorbijzien van de natuurlijke mogelijkheden en verplichtingen welke
de mens gegeven zijn, dan wordt de dialoog en uiteindelijk de coèxistentie met andersdenkenden, die dit geloof en dit gezag niet aanvaarden en in geweten niet la-Innen aanvaarden, bij voorbaat afgesneden.
Hetzelfde gebeurt als andersdenkenden de inhoud van onze ethiek verwerpen enkel omdat ze de gezagsargumenten verwerpen of de genade
niet ervaren waarvan tvij geloven dat ze ons voorlicht en helpt.
Is het nodig te geloven in God en de Kerk, om de absolute tvaarde en
dus de onaantastbaarheid van het menselijk leven te erkennen? Is de
absolute eerbied voor het menselijk leven m.a.w. een monopolie van
Godgelovigen, en leren zij die alleen uit de Openbaring en het Leergezag? Of is dit niet juist de middenterm die door Godgelovigen en
niet gelovigen gelijkelijk aanvaard tvordt en waarop een gesprek tot
stand kan komen? Als het „drama van Luik" tot een bezinning over
deze vragen aanspoort, dan heeft het nog tot wat anders geleid dan tot
wat trieste sensatie.

Balans
tijdens het Concilie
E. SCHOENMAECKERS S.J.

i

N deze maanden zullen wij geconfronteerd worden met het wonderi lijk verschijnsel van het Concilie: de onfeilbare Kerk die niet kan
vallen uit de Geest van Christus komt bijeen in de gestalte van een
paar duizend doodgewone aardse mensen. Maar het resultaat van dit
bijeenkomen zal niet alleen maar mensenwerk zijn, ook al zou het beter
gekund hebben. Want deze vergadering neemt op haar wijze deel aan
de menswording van de godheid. In het resultaat van dit menselijk
beraadslagen, zoeken en tasten, luisteren en formuleren, zal een stem te
horen zijn die niet van deze wereld is. Vandaar dat, na de zonder
twij fel indrukwekkende openingsplechtigheden met de fotos en de artikelen der romeinse correspondenten, de belangstelling van de wereldpers voor dit gebeuren snel zal verflauwen. Hoe zullen wij gelovigen,
met name in Nederland, staan tegenover dit teken van geloof dat voor
ons wordt opgericht, een teken niet alleen van licht en verrijzenis maar
ook van duisternis en kruis? Het is een kruis voor ons verstand en onze
kritische zin, zo gescherpt door het leven op een keerpunt der tijden,
dat het heil van Christus op de eerste plaats is toevertrouwd aan deze
broze mensen over wier opvattingen wij niet al te veel weten; maar wat
er of en toe naar ons overwaait doet ons niet steeds met vertrouwen
Gods werk tegemoet zien. Wij komen vele leerlingen van Emmaus
tegen die de anderen verdrietig en teleurgesteld vragen of zij soms de
enige vreemdelingen in Jerusalem zijn die nog niet gehoord hebben wat
daar dezer dagen (weer) gebeurd is. „Wijzelf hadden zo gehoopt . . .-.
Maar het woord van Christus is soms in deze omstandigheden niet te
horen. Het wordt weer avond maar niemand schijnt bij ons te blijven.
Toch geloven wij in dit woord: „Ik ben bij u, alle dagen . . . .Het Concilie is bijeengeroepen opdat de Kerk bij de wereld zou
blijven. Het thema Kerk en wereld laat ons niet meer met rust. Lijden
wij aan een schuldgevoel als wij de huidige wereld bezien die schijnbaar
zonder God en godsdienst haar weg vindt? Willen wij de kansen inhalen die wij menen te hebben laten voorbijgaan? „Misschien heeft het
christendom van de of geloven eeuw zich teveel geconcentreerd op het
zieleheil van de enkeling dat hij alleen maar in het hiernamaals kon
vinden en heeft de Kerk niet voldoende gesproken over de redding der
wereld en over de alomvattende hoop van het christendom" heeft kar-

108

BALANS TIJDENS HET CONCILIE

dinaal Frings gezegd. Deze woorden verklaren iets van de onrust van
de kerkelijke mens. Hij wil niet meer te laat komen. De Kerk komt altijd
te laat, hoort hij zeggen. Hij wil niet meer verliezen. De ritenstrijd van
Ricci en de Nobili is verloren, meent hij, door de kortzichtigheid van
de kerkelijke leiders. Zuid-Amerika zou er anders uitzien als de reducties van de jezdieten niet ten onder gegaan waren door het gekuip van
politieke en kerkelijke instanties en iedere waarschuwing tegen Teilhard de Chardin irriteert hem als klerikale bemoefing met een hooggestemd eenheidsstreven dat nu eindelijk weer eens een christelijke signatuur draagt. Waarom toch altijd die aarzeling en die angst voor het
menselijke, het durvende, het vernieuwende? Wat is er onder die
omstandigheden van het Concilie te verwachten? Was Trente niet te
laat? Zijn de protestanten eigenlijk wel goed begrepen? Heeft het
Eerste Vaticaanse Concilie niet de deur dichtgeslagen voor iedere
herenigingspoging door de afkondiging van de pauselijke onfeilbaarheid? Zou de bespreking van een leerstuk over Maria niet het einde
van alles betekenen?
Het is een zeer moeilijke zaak God te vinden in alle dingen, ook in
teleurstellingen en in nederlagen die eigenlijk niet hadden moeten voorkomen maar die een werkelijkheid zijn waar Gods voorzienige zorg niet
buiten staat. Zo is de grootste nederlaag van het goede, van de mensgeworden Waarheid die door ons mensen uit de wereld gejaagd is,
het teken geworden van de grootste overwinning. Ook in de profane
geschiedenis ligt lets van de dialectiek verborgen dat echte vooruitgang
alleen tot stand kan komen door een nederlaag. Een voorlopige constellatie moet ergens ten onder gaan opdat nieuwe vormen kunnen
groeien op dieper gelegde en juister geziene fundamenten. De Kerk
deelt op haar wijze in deze „wereldse - dialectiek opdat blijken kan wat
werkelijk beproefd is. Zo ooit dan gelds hier: zij die geloven haasten niet.
Haast is een houding die wij in de opvoeding thans proberen te
vermijden. De vraag is of dit element in onze kritiek op de Kerk —
waartoe wijzelf behoren — en op de hierarchie — die een integraal
aspect van onze geloofsbeleving vormt — met name in ons land niet tot
een toestand van overspanning heeft geleid. „Een ongeduldige kerk" is
in zichzelf een kritiek verschijnsel.
Het is reeds bijna acht jaar geleden dat onder auspicien van Te elfder Ure op Woudschoten een druk bezocht weekend gehouden werd
onder de titel: de toekomst van het Nederlandse katholicisme. Deze
bijeenkomst en meer nog de achtergrond waartegen zij bezien moet
worden was een novum in het katholieke leven in Nederland. Voor het
eerst openbaarde zich hier een onbehagen met betrekking tot de leiding
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van de bisschoppen, die in hun mandement richtlijnen gegeven hadden
voor „de katholiek in het openbare leven van deze tijd". In het bisschoppelijk leergezag, dat zich ten aanzien van een politieke stellingname beperkte tot een bedoeling en een vraag, meende men te weinig
te beluisteren van een personalisme in kerkelijke en sociale verhoudingen, een geesteshouding die onder leiding van Emmanuel Mounier
tijdens en na de oorlog onder de katholieken van Frankrijk was gerijpt.
Men vreesde ook voor het sociologisch beeld van de Kerk in de Nederlandse verhoudingen. De vertrouwenscrisis die in die tijd te bespeuren
was is nooit geheel tot een oplossing gekomen en heeft, vanuit een
beperkte groep weliswaar, een onbehagen uitgespreid over een groot
deel van het kerkelijk leven. De breuk is niet geradicaliseerd zoals in.
Frankrijk bij een groot deel van de priesterarbeiders, maar in de Nederlandse verhoudingen gepolitiseerd. Dit heeft de vruchtbaarheid die uit
een werkelijke „choc des opinions" kan voorkomen, bevroren. De ontwikkeling in Frankrijk is zeker een andere geweest dan toentertijd
voorzien werd. In Nederland horen wij met betrekking tot dit punt
maar heel weinig meer. Het zou een zegen zijn en een echte bevrijding
kunnen betekenen als dergelijke achtergrond-situaties opnieuw en op
het geeigende vlak konden worden besproken. Nu enerzijds het inzicht
gegroeid is hoezeer het van belang is voor de Kerk dat katholieken
deelnemen aan allerlei organisaties op nationaal en internationaal niveau, zou misschien een nieuwe theologische formulering moeten worden gegeven van de betekenis van katholieke scholen en verenigingen.
Anderzijds zou men moeten ophouden te prediken dat de belangen van
de Kerk in iedere politieke constellatie, in ieder onderwijssysteem een
even juiste vertegenwoordiging vinden — wat voor de Nederlandse
verhoudingen meebrengt dat de bisschoppen hun opdracht aan organisaties, die in het openbare leven werkzaam zijn, moeten intrekken en
het predicaat „katholiek - in het verenigingsleven geschrapt behoort te
worden.
Wat in 1954 begonnen is op nationaal vlak, in de verhoudingen van
het Nederlandse geestesleven, heeft zich thans uitgebreid tot het terrein
van de „catholica - , van Romeins standpunt gezien. „Liefde voor Rome
behoort bij ons niet meer tot de bon ton" schreef Mgr. Ramselaar in
het jubileumnummer van De Bazuin (18 - 11 - 61) en zijn woorden verdienen hier uitgebreid in herinnering te worden geroepen. „De vervreemding van Rome is een aspect geworden van het katholieke leven
in Nederland dat allerminst verheugend is. Er zit ongetwijfeld een
grote liefde achter. Een teleurgestelde liefde, een verlangen om fier met
de Kerk voor de dag te komen, een verlangen vooral naar de eenheid
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der christenen, een bekommernis om de grote geestelijke crisis waarin
wij leven, maar niet minder diverse nationale eigenschappen van de
Nederlandse katholiek die het Nederlandse katholicisme graag als het
paradepaard van de Kerk ziet. Dus ook een dosis eigenliefde. Het doer
iedere katholiek pijn dat gedurende de explosieve revolutie van de 20e
eeuw de Kerk de veerkracht heeft gemist om op beslissende momenten
tijdig aanwezig to zijn; maar een zuur defaitisme dat alles gelooft wat
maar aan duistere reactie kan worden verondersteld loopt uit op blindheid. Men ziet de werkelijkheid niet meer. Het verdriet om verloren
kansen is voor een groot deel overgegaan in ongeduld en prikkelbaarheid''. En deze houding is onrechtvaardig, zegt de schrijver.
„Rome is een complex dat men niet met enkele slagzinnen afdoet.
Rome is niet een bolwerk van conservatisme of een gepurperde-bejaardencentrum of een vluchtheuvel van Italiaanse grootheidswaan of een
nest van oud-romeinse juristerij . . . . De Nederlander van vandaag voelt
zich een kampioen voor de oecumene. Niet ten onrechte. Maar als
„Rome- eenzelfde welwillendheid ondervond als de gescheiden broeders dan zouden de verhoudingen tussen „Rome- en Katholiek Nederland bepaald anders liggen".
Als wij een decreet van het heilig Of ficie eens even welwillend tegemoet traden als een schrijven van de hervormde synode. Maar „Rome"
is een complex geworden. Als „Rome- maar eens even ver was als wij.
Wij spreken meestal wel een of meer vreemde talen — al moet men
dikwijls ook niet vragen hoe — wij leven op het kruispunt der wegen.
Wij kennen de protestanten, de humanisten en wij hebben een oordeel
over Spanje en de onderontwikkelde gebieden. En wij hebben geen
idee hoe belachelijk en irriterend wij sours kunnen zijn met onze arrogantie en eigengereidheid. Wat is er naar aanleiding van de Kongolese
debacle niet allemaal beweerd over de tekorten der missionarissen en
over het mislukken van de missie in het algemeen. Wat „Rome- betreft:
wij geloven eenvoudig niet (meer) in „de verborgen arbeid van priesters en leken, prelaten en religieuzen die met de grootste bescheidenheid en edelmoedigheid, met ontzaggelijke openheid en mildheid zonder
enige eerzucht zich in dienst gesteld hebben van de Kerk" (Ramselaar).
Wij geloven het niet omdat wij het ook niet horen en niet lezen: wat ons
in Nederlandse publikaties bereikt stemt meestal tot apathie en defaitisme. Er is in ons een jachtinstinct gewekt naar „roomse bekrompenheid"
die wij meedogenloos zullen achtervolgen. Wij hebben geen vermoeden
met hoeveel welwillendheid en zelfs bewondering Mater et Magistra
in de niet-katholieke wereld ontvangen is. Want wij zijn hier zoveel
„verder-.
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Mgr. Ramselaar, die als weinigen vooraan staat in de Internationale
organisaties en het oecumenische werk, meent een ernstige waarschuwing te moeten laten horen dat het Nederlandse katholicisme zichzelf
aan het benadelen is door zijn overspannen houding tegenover „Rome-.
Hij wijst op de invloed en de waardering in de wereldkerk tegenover
het Nederlandse katholicisme welke sterk uitgaat boven de getalssterkte van de katholieken in Nederland en die ook in de toekomst van
het katholicisme een enorme rol kan spelen. Maar onder een voorwaarde: Dat het oecumenisch wil zijn ook ten aanzien van „Rome - d.w.z.
door een levend en begrijpend contact met het centrum van de christenheid. „De anti-Rome--stemming dreigt het echte kerkbewustzijn te ondermijnen dat inhoudt „ yolk Gods" te zijn. De geschiedenis der Kerk
is afgebeeld in de geschiedenis van het joodse yolk. In de eeuwige
dialoog van menselijk falen en Gods eeuwige trouw. Maar ook in het
onwrikbare partij-kiezen voor het ene yolk, ongeacht de fouten en tegenslagen of zelfs de zonden die er zich in voordoen. Anders vervalt
men onherroepelijk tot sectarisme of apartheid.
Bij een conflict met de overheid gaat het meestal niet om competentiekwesties, over de grenzen van de gehoorzaamheid alleen. Er is in
onze dagen een grote en eerlijke bewogenheid om de mens die in de
knel zit. Men wil hem helpen op korte termijn en ten koste van alles.
Wij moeten de menselijkheid verkondigen, de medemenselijkheid bevorderen en is die in de Kerk wel voldoende gewaarborgd? Is zij daarbuiten niet ruimer en royaler te vinden? Dit brengt velen er toe — met
de beste bedoelingen — om langs de stellingname en de definities van
het kerkelijk gezag heen te praten. Men ontkent ze niet maar zet ze als
het ware tussen haakjes. Maar zou in het kiezen van deze positie — of
in het opschorten van een dergelijke keuze niet sprake kunnen zijn
van een onheilig ongeduld, een dodelijke haast? Een christendom dat
zijn eerste doel ziet in het vervolmaken van de mens is een verminkt en
verarmd christendom. Wij zullen het gevaar van deze verdorring niet
ontlopen als wij inplaats van christelijke heiligheid menselijke volwassenheid gaan prediken 1).
Wladimir Soloviev tekent in zijn werk De laatste Paus en de Antichrist de oppermens, in wie zich de antichrist incarneert, juist als degene die alle „christelijke waarden" tracht te „vermenselijken - . Wij hebben een uiterst verfijnd gevoel gekregen voor het samenspelen van
natuur en bovennatuur, van menselijke en goddelijke waarden. Maar
1 ) Cf. J. A. M. Weterman, Psychische volwassenheid en christelijke heiligheid in
Dux, Jgr. XXI (1954), p. 197 - 204. Aan dit artikel hebben wij enkele overwegingen
ontleend.
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het gevaar is dat wij thans alles in een vlak gaan zien. Men kan aan de
mens van onze tijd die Gods werk niet meer ziet, omdat alles door
mensenwerk „overtrokken" is, een hulp willen bieden op korte termijn.
Men zegt dan: doe het menselijke, dan doe je ook al het goddelijke.
Dat kan: op vakantie gaan kan een staat van genade betekenen. Men
kan de christelijke liefde beschrijven als het openkomen voor waarden
en als de heterocentriciteit die kenmerkend is voor de volwassen mens.
Metanoia wordt dan hartsopenheid. Geloof wordt overgave. Ongeloof
een neurotisch vermogen om zich te geven.
Het is tenslotte niet eens ongeoorloofd om dit ook te doen. Het meer
omvattende laat zich omschrijven in de termen van het engere systeem.
De gevaarlijke illusie echter, die gemakkelijk ontstaat, houdt dit voor
de adaequate en in beginsel aangepaste weergave. Dit verklaart de
zuigkracht van het Marxistisch denken op de verklaring van de geschiedenis der mensheid en dit is tevens de zwakheid in de grootse
visie van Teilhard de Chardin, vooral in diverse popularisaties. Het
biologisch „geloof - dat het kwaad zichzelf zal „uitmendelen - geeft voet
aan de uitsluitende neiging van de mens tot zelfhandhaving en zelfverlossing. Men kan niet volstaan met een aantrekkelijke ars amatoria
en dan aan verloofden de suggestie doen dat zij op die manier vanzelf
beter mens en beter christen worden. Als F. Josso in G3 aldus het
uitzicht opent op „een zielzorg die verrukt opstaat en zegt: waar veel
is lief gehad behoeft niets vergeven te worden" 2 ), dan wordt het Loch
hoog tijd nog eens in zo'n ouderwets geschrift als de Navolging van
Christus, boek III, hoofdstuk 54, op te slaan. (Over de verschillende
bewegingen van de natuur en de genade). Of bij Paulus te zien hoe hij
de „natuurlijke" mens stelt tegenover de „geestelijke mens. „Wij
hebben niet de geest van de wereld ontvangen maar de Geest die van
God komt, opdat wij zouden weten wat ons door Gods genade is
geschonken. Maar de natuurlijke mens aanvaardt niet wat komt van de
Geest Gods. Hij beschouwt het als dwaasheid. Hij is niet eens in staat
deze dingen te vatten: alleen de Geest onderscheidt ze" (I Cor. II, 12,
14). Christen-zijn is een nieuwe dimensie binnentreden. Mensenrijk is
niet hetzelfde als rijk Gods. Gezondheid valt niet samen met heiligheid.
Noch de christelijke maagdelijkheid, noch de christelijke kuisheid, noch
het christelijke huwelijk kunnen met louter menselijke maatstaven worden omschreven. Zij zijn opgenomen in een hogere werkelijkheid: het
leven en het offer van Christus. Alle menselijke waarden worden aldus
2 ) F. Josso, Strafproces tegen verloofden in G3, juli 1962, p. 199 206. Van dezelfde schrijver: De chaos van de derde dag in De Bazuin, 1 april 1961.
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in dienst genomen van Hem die wij noemen „onze Heer". En daarin is
Hij: de Enige.
Christen-zijn is niet wat voor Christus voelen maar in ons leven
en in ons lichaam navolgen de heilige geheimen waartoe de Geest van
de Heer Hem gebracht heeft: de geheimen van het verborgen, het
lijdende en het verheerlijkte leven. Persoonlijk zijn wij nog nooit zo
sterk onder de indruk gekomen van deze werkelijkheid als toen op een
internationaal studentencongres een beroemd neuroloog geattaqueerd
werd wegens het niet oplossen van alle huwelijksmoeilijkheden. Deze
man zei toen het volgende (zijn vrouw zat erbij): „In de eerste tijden
van het christendom werden de christenen voor de leeuwen gegooid.
Nu gaan ze achter het ijzeren gordijn het concentratiekamp in. Wij
hebben dit: wat wilt u?" In de doodse stilte die op dit getuigenis volgde
voelde men dat deze geleerde zijn vak overstegen had. In het geestelijk
leven gaan de psychische wetten door maar hun kaders worden tegelijk
doorbroken. Bij alle zorg om de beknelde en lijdende mens: laat bij
volledig gebruik van de psychologie de geloofsverkondiging nooit verdorren en verarmen tot een vorm van godsdienstpsychologie. Vorm het
karakter van de mens met alle pedagogische middelen, maar leer hem
tegelijk te bidden om en alles te verwachten van de gaven van de
H. Geest. Anders heeft het christendom Been boodschap meer.
De genade bouwt op de natuur. Dat is een stelling die uitstekende
theologische papieren heeft maar die oak tot slogan kan worden. Moet
een mens gaaf, gezond, volwassen zijn voor hij heilig kan worden?
Heeft de genade de natuur nodig als een noodzakelijke onderbouw?
En zijn wij, in onze zorg om de menselijke waarden veilig te stellen,
niet bezig deze onderbouw steeds meer uit te breiden, opdat hij toch
maar in staat zou zijn de „bovenbouw - te dragen? Wat generen wij ons
soms, nietwaar, voor de psychische onvolgroeidheden, de duidelijke
vormen van neurose, waaraan vele van onze grate heiligen zo duidelijk
hebben geleden. Sommigen waren zelfs anti-democratisch. Hoe is het
mogelijk dat God met zulke figuren iets doet, dat Hij Zijn genadeleven
kan optrekken terwijl de fundamenten zo zwak zijn? Hier dreigt een
naturalisme dat nog veel gevaarlijker is dan het rationalisme dat wij
meenden te hebben afgezworen. De mens moet voltooid zijn, alle menselijke waarden moeten zeker gesteld zijn en dan kan het geloof, de
roeping, de prediking van het evangelie daarop „aansluiten-, er op
„voortbouwen - . Maar dat is een gevaarlijke stelling. De mens staat
van het begin of aan in het krachtveld van geloof en ongeloof, van
zonde en genade. En God is in zijn genadig handelen met ons een
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uiterst souverein Heer. Hij kan een mens raken ongeacht waar die
mens maatschappelijk, cultureel en ook psychisch staat. Wij hebben
niets om te roemen tegenover God. ( Cf. I Cor. I, 26 vv.). Psychische
uitgroei is Been voorwaarde voor roeping tot het geloof. Gods genade
heeft de prioriteit. Zij schept zich in de mens de nodige ruimte. Zij rust
niet op lets anders. Het geloof is een nieuwe aanzet die in zichzelf
bestand heeft. „Gods woord is niet gebonden".
Men hoort en leest herhaaldelijk (o.a. in De Bazuin van 25 aug. '62)
dat het hedendaagse kloosterleven, speciaal dat voor vrouwen, voor de
hedendaagse gelovige niet geloofwaardig, laat staan aantrekkelijk is.
„Meer dan ooit benadert men het kloosterleven vanuit de hedendaagse
bekommernis om de mens met vragen als: raakt het mens-zijn van de
kloosterling niet in de verdrukking? .... Wij zouden deze en derge..
lijke vragen niet graag als oppervlakkig van de hand wijzen. Zij raken
„de onderbouw" van het kloosterleven welke niet zelden wordt onderschat of verwaarloosd, omdat het „maar- onderbouw is". Met het vele
ware wat bier tussen staat zou men zich akkoord kunnen verklaren als
het niet in een bijzonder licht kwam te staan door de daarop volgende
„wet- van de nederigheid; „Wie zich boven de grond verheven acht
zal met de grond gelijk gemaakt worden. Wie aan de grond zit en bij
de grond begint zal omhooggetrokken worden". Dat deze „wet - niet
opgaat bemerkt men als men haar probeert toe te passen op de roeping
van de rijke jonge man. ( Mc. X : 17). De reden van zijn treurigheid
was juist dat hij de grond niet verlaten wilde waarop hij steunde en
natuurlijkerwijze steunen moest: de onderbouw als een afgesloten geheel, de rijkdom in welke vorm dan ook. Hij begreep niet hoezeer hij
bemind werd om zichzelf — doordat hij de nederigheid miste. Want
die steunt niet op een natuurlijk sentiment van je plaats te weten of een
gevoel van menselijke bewondering waardoor je aan een ander graag
de voorrang geeft. Neen, haar beginsel en wortel steunt op de eerbied,
de reverentie voor Gods majesteit en een daarmede gepaard gaande
onderwerping van de mens aan God. Dit is de eer die wij aan God
geven in iedere daad van geloof, bijzonder door het afleggen van
geloften en zelfs in de stichting en de instandhouding van een katholieke universiteit.
Het volkomen zich willen passen, zich willen voegen in Gods wil
brengt met zich mee het zich willen voegen in de concrete verlossingswil, zoals die zich openbaart in het geheim van het kruis en in het
geheim van de Kerk. Het is een zich buigen voor de majesteit Gods die
zich in concrete omstandigheden, concrete leefgemeenschappen openbaart. Is dit een pleidooi om de „menselijke verhoudingen" dan maar
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tussen haakjes te zetten? Allerminst! Men zal menselijkerwijze alles
moeten doen om een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen. Gehoorzaamheid is bepaald niet een zich apathisch onderwerpen aan een beslissingsmachine. Maar voor ieder mens komt het moment dat hij moet
geloven hoe God op hem afkomt in die zonderlinge, vreemde, onbegrijpelijke en ondoorzichtige omstandigheden die niet te veranderen zijn.
Dan moet hij zich door die omstandigheden laten openen in plaats van
zich krampachtig samen te trekken. Dan moet hij met Christus „Vader blijven zeggen: en daarin van blind ziende worden. In die zin is het
onjuist, na eerst aan alle mogelijke takken geschud te hebben, thans de
mensen voor te houden dat zij van het Concilie eigenlijk niet veel
moeten verwachten, dat men zich moet voorbereiden op vele teleurstellingen, etc. Dit lijkt eerder een teken van kleinmoedigheid. Het concilie is een eer voor God en een vreugde voor de Kerk en het kan een
vreugde zijn voor iedere gelovige die zich openstelt voor een woord van
God, dat op een ander niveau ligt dan zijn eigen (personalistische)
verwachtingen. De bijbelse waarheid is zoal niet anti-personalistisch
dan Loch zeker boven-personalistisch. De mens gaat er onder aan de
eisen die God aan hem stelt. Maar pas daarin komt hij, tegen de menselijke verwachting en vruchtbaarheid in, tot ontplooiing.

Mgr. Cardijn, tachtig jaar

W

MGR. G. PHILIPS

IJ hebben, in Belgie, niet veel internationale figuren; die van
Cardijn is zozeer op algemeen kerkelijk en op wereld-plan
doorgedrongen, dat we hem nog bezwaarlijk als eng Vlaams of beperkt
Belgisch kunnen aanvoelen. Zijn maat is volkomen ongewoon. Zijn
persoonlijkheid steekt boven alien uit en hij heeft, niet op een, maar op
verschillende geslachten zijn stempel gedrukt. Hij is niet eens meer
Europees, maar intercontinentaal. Wij weten meestal niet of hij te
Brussel, ofwel in Azie, in Zuid-Amerika of in Afrika vertoeft. Er gaat
een vlam van eeuwige jeugd van hem uit, en de meesten zullen verbaasd opkijken als ze vernemen dat hij zijn tachtigste verjaardag viert.
Cardijn, dat is de K.A.J., de meest oorspronkelijke en nog steeds
onbetwiste vorm van Katholieke Aktie in de nobelste zin van het woord.
Men kan hem geen theoreticus noemen, maar hem zonder meer als een
man van de daad voorstellen zou zijn originaliteit miskennen. Hij is een
ziener, die het zeldzame geluk heeft gekend zijn visie voor een groot
deel in de werkelijkheid om te zetten.
Hij is een man van de Kerk, maar heeft niets van een klerikaal. Hij
spreekt vrank en vrij, hartstochtelijk en meeslepend zonder in academische zin welsprekend te zijn. Hij heeft nooit de tijd gehad om zich,
noch in het Nederlands noch in het Frans, om taalfinesses te bekommeren. Hij bezielt trouwens zijn gehoor ook in andere talen, die hij ternauwernood kent, doch iedereen verstaat hem, omdat men „ziet - wat
hij zegt. Hij heeft het hart van een priester, zonder aan een devote
heiligenfiguur te doen denken. Hij is aangegrepen door het ongeduld
en de ijver van de echte sociale werker, die niet alleen de nood van de
arbeider, vooral dan de jonge arbeider, scherp aanvoelt, maar tevens
het reddingsplan ontwerpt en uitvoert. Man uit het yolk, gaat hij recht
op de man af, en tot de Bisschoppen en de Paus van Rome richt hij zich
met de grootste openhartigheid, zonder een ogenblik de eerbied en de
zin voor onvoorwaardelijke tucht te verliezen.
Hij is te zeer realist om zich aan cultuur-intellectualisme te bezondigen, maar hij schept authentieke cultuur bij de mensen die hij, somtijds haast uit het niet, gevormd heeft. Nooit kan men het verhaal van
zijn priesterroeping zonder ontroering herlezen. Van de eerste dag af
is zijn opvatting van het christendom radicaal, zodat het in het leven
doordringt, in het zijne en in dat van zijn volgelingen. Hij is iemand
waarvan men zeggen kan dat hij werkelijk in God en Christus gelooft
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en een onverwoestbaar vertrouwen heeft in de wonderen, die de genade
ook bij de geringste arbeider opwekken kan; en omdat hij gelooft,
slaagt hij erin bergen te verzetten.
Hij is een met zijn beweging, en als men een hulde voor hem op touw
zet, wordt het een massa-bedevaart naar Rome of naar Lourdes, of
een wereldcongres, waarvoor de officiele internationale instanties belangstelling tonen. Rechtstreeks op de ervaring afgericht, is hij geen
boekentheoloog, maar een getuige van de verlossende waarheid die
Christus geopenbaard heeft. Die boodschap wil hij melden aan gans
de wereld, niet met paternosters en heiligenprentjes, maar dank zij een
sociale ommekeer, door lief de en rechtvaardigheid geinspireerd en
gedragen. Hij discussieert niet, maar verkondigt. Hij roept en hij werkt
in een fors tempo, maar met een diepe inwendige gemoedsrust, die hem
tegen alle moeilijkheden opgewassen maakt. Hij herhaalt en herneemt
zonder ooit te vervelen, omdat hij zo echt is en zo onweerstaanbaar in
zijn overtuiging. Hij is Cardijn.
Waarin bestaat ten slotte de betekenis van deze man voor de Kerk
en de wereld en voor de opgang van het apostolaat?
Vooreerst kan men van een Copernikaanse wending spreken die hij
in de opvatting van de jeugdzielzorg heeft teweeggebracht. Niet hij
alleen voorzeker, maar toch hij voorop in de eerste rangen. Wij zouden
de vorige geslachten schromelijk ongelijk aandoen met te beweren dat
zij zich niet om het ziele- en lichaamsheil van de jongeren uit het yolk
bekommerden. Lang voor de eerste wereldoorlog bestond er een uitgebreid net van katholieke patronaten, waar men jongens en meisjes in
een omheind milieu een supplement van godsdienstige opvoeding bijbracht en een gezonde ontspanning voor hen inrichtte. Doch de methode Teed aan een tweevoudig euvel, dat met de dag scherper aan het
licht trad. Het systeem was gegrond op een bekommernis om beveiliging en afzondering, en de greep op de jongeren steunde op het overwicht van erkende leiders, priesters en lekehelpers, die met de edelste
bedoeling beschermend en paternalistisch optraden. Deze schets is
blijkbaar te ruw en te ongenuanceerd, maar niemand kan er in grote
trekken de gegrondheid van betwisten.
Nu kwam er een man die uit de dagelijkse levenspraktijk een letterlijk tegenovergestelde opzet, niet alleen aanprees, maar in beoefening bracht. De godsdienstig-zedelijke en menselijke verheffing van de
jongeren uit het arbeidsmilieu, de fabrieken en de krotwoningen, moet
men tot stand zien te brengen door niet alleen voor de jeugd maar door
de jeugd te werken. De jeugd moet haar eigen opgang zelf ter hand
nemen, of de hoogste inspanning van de herders en leiders zal uiteinde-
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lijk onvruchtbaar blijken. Dit is voor elke realistische pedagogiek een
onomstootbaar beginsel, doch men moet het durven dOOrdenken en in
toepassing brengen. Een ongehoord waagspel: uit de arbeiderskringen
zelf, inbegrepen de straatjeugd en het fabrieksvolk, waarachtige apostelen recruteren en vormen.
Pius XI met zijn profetisch inzicht had wel afgekondigd dat de eerste
apostelen van de arbeiders zelf arbeiders moesten zijn. Doch er was
iemand nodig die buiten het pauselijk of het bisschoppelijk paleis deze
arbeiders-apostelen aan het werk zou zetten, en de algemene roeping
ook toegankelijk zou stellen voor de minst ontwikkelde en meest verwaarloosde onder de arbeiders: de jeugdigen. Vandaar wellicht die
wondere verstandhouding tussen de Paus en de stichter van de K.A.J.,
de eerste priester die met de opperherder over de herkerstening van de
arbeidersmassa kwam spreken, om aan de grote ergernis van de negentiende eeuw een einde te maken. Dit wederzijds begrip tussen de Paus
van Rome en een eenvoudige priester uit de volksbuurt heeft nooit
gefaald. Hier heeft de H. Geest ongetwijfeld de hand in gehad, om de
Vader van alle christenen het charisma te doen erkennen van de proost
van de K.A.J., die aan het geniaal pauselijk ontwerp gestalte en vorm
zou geven.
Het apostolaat, godsdienstig, zedelijk en sociaal, door de mindere
man en door de jeugd, is Cardijn altijd zo levensecht en zo dierbaar
gebleven, dat hij instinctmatig de methodes van de priestess-arbeiders
als onvoldoende doordacht heeft afgewezen, hoewel hij zich nooit tot
polemiek heeft laten verleiden en de onberekenbare edelmoedigheid van
deze pioniers volmondig heeft erkend en gewaardeerd. Hij was trouwens persoonlijk niet vreemd aan de meest die hen bezielde, maar hij
was nuchterder en wijzer.
Met deze valorisatie van de eigen verantwoordelijkheid van de christen, ook van de jonge christen, — de enige opvatting die de christelijke
persoonlijkheid onomwonden eerbiedigt, — houdt met een andere norm
verband die aan de ervaring is ontleend: het volstaat niet de gelovigen
voor hun geestelijke veiligheid uit de wereld of te zonderen; in hun
natuurlijke omgeving is het dat zij hun christelijke en apostolische
roeping te beantwoorden hebben. Waartoe dient het de volkskinderen
enkele uren per week uit het bedervend milieu te verwijderen, wanneer
ze minstens zes dagen per week aan de verleiding weerstand moeten
bieden, die hun menselijke en godsdienstige gaafheid dreigt te vernietigen? In de fabriek, de werkwinkel of het atelier, tijdens de schafturen
en de verplaatsing (in welke omstandigheden!) moeten zij het geloof
en de eerbaarheid niet alleen verdedigen maar doen uitstralen. Dus
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opnieuw de meest actieve, positieve en wervende methodes; niet het
louter behoud en verweer, maar, met een woord dat sedertdien in zijn
betekenis is uitgezuiverd, „verovering - . Durven optreden, durven spreken, durven handelen, niet om te heersen, maar om te bevrijden en te
verhef fen, dat was de dringende noodzaak. Daartoe was een sterke,
goed gedrilde en geleide groepsactiviteit onmisbaar, een „beweging en een vertegenwoordigend lichaam, dat zijn zorg en drang over heel
de sociale groep zou uitstrekken. Nogmaals oerechte levenservaring:
een beginneling op het werk, alleen en machteloos, is een onnozel
schaap dat men onder spot bedelft; maar een aaneengesloten groep
van sympathieke kameraden kan in een fabriek van duizend man wonderen verrichten.
Dientengevolge kon het niet anders, of de arbeidersjeugdbeweging
moest haar toevlucht nemen tot de later zo zeer in opspraak gebrachte
specialisatie in de Katholieke Aktie. Zij was trouwens sterker afgericht op het levensmilieu dan op de „stand- in enge zin. De standenverdeeldheid in de hand werken ware bovendien onchristelijk en noodlottig voor de uitbouw van een evenwichtige maatschappelijke orde.
In de gelederen van de boerenbevolking, de burgerij, de studerenden,
heeft Cardijn vanzelfsprekend navolgers opgeroepen die wellicht iets te
veel kopieerden, zonder zich het grondinzicht van de nieuwe werkwijze
voldoende te hebben geassimileerd. Dat is haast onvermijdelijk het lot
van de voortrekkers en de epigonen, maar ook op dit punt komt er in
onze dagen meer doorzicht.
Wat er veertig jaar geleden aan helderheid van inzicht en vooral aan
dapperheid nodig was om een dergelijke omwenteling te doen aanvaarden, kunnen we ons thans nauwelijks voorstellen.
Doch er is een ander kenmerk dat de K.A.J. van Cardijn een bijzon-

dere stempel opdrukt, met name de uitgesproken godsdienstige en
apostolische inslag. Dit moet men goed begrijpen. Bij niemand zal het
opkomen de K.A.J. met een godvruchtige broederschap of met een
sekte van religieuze dwepers te vergelijken. Doch Cardijn is er nooit
voor teruggeschrokken aan de fabrieksjongens en -meisjes over de
waardigheid van het Godskind en de uitstralingskracht van de heiligmakende genade te spreken; meer nog, deze waarden op de voorgrond
te stellen, omdat hij weet dat ook de eenvoudigen, — wellicht zij het
meest van alien, — deze onuitsprekelijke geheimen, niet met hun verstand, maar met hun gelovig gemoed kunnen begrijpen.
Hiervoor zijn ontelbaren hem van harte dankbaar, omdat zij door
hem het levensechte christendom hebben ontdekt, dat veel dieper reikt
dan de moraal en de sociale vooruitgang. Onder zijn leiding hebben zij
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in nederigheid en met hoge erkentelijkheid leren besef fen dat het
leven waard is om geleefd te worden en dat het om mededeling van
leven roept. Daarom gebruikt de K.A.J. geen omwegen om, boven de
ontspanning, de kameraadschap, de culturele en technische ontwikkeling uit, als het ware nog een toemaatje van godsdienstigheid mee te
geven. Zij drukt haar leden het evangelie en het missaal in de hand,
en leert hun wat geestelijke bezinning, inkeer en gewetensonderzoek
betekenen. Dat alles is noch gemaakt noch opgeplakt, maar vanzelfsprekend en authentiek, ernstig maar opgewekt en constructief. Misschien zijn de arbeiders op dit stuk ontvankelijker, omdat ze minder
pretentie hebben en in alles uitkomen voor wat ze zijn.
Die waarachtige eenvoud en echte diepgang zijn uiteraard blijvend.
Dat treft iedereen die, in het leger of in de wereld van de volwassenen,
oud-kajotters of kajottersgezinnen aantreft. Zij hebben het heilig vuur
niet laten uitdoven. Het fenomeen blijkt in deze kringen sterker dan
overal elders, waar men in het later leven de spontane reacties van de
veteranen uit de Katholieke-Aktiebewegingen maar even wil nagaan.
De oud-kajottersleiders geven aan de beweging van de volwassenen
een sterk godsdienstig en apostolisch impuls. Zij hebben begrip en edelmoedigheid ten overstaan van de zwakken en de afgedwaalden, zij misprijzen niemand. Zij weten wat onbaatzuchtige toewijding en of fervaardigheid betekenen. Ook zij zijn noch heiligen noch wonderdoeners,
maar zij geloven dat de mens, als hij de genade maar volgt, schoon en
rein en rijk kan leven. Het aantal geblaseerden is gering, en zelfs degenen die ontrouw werden kunnen aan hun kajotterstijd niet zonder
weemoed terugdenken.
Dit is het kenmerk dat ik bij Cardijn het hoogste schat. Hij is in zijn
beweging niet alleen „priester gebleven": zijn christelijke en apostolische roeping heeft hij daarin ten volle uitgeleefd. Is het niet juist
hierdoor dat zelfs geen schijn van klerikalisme op zijn houding kleeft?
En dat hij zijn jonge arbeiders en arbeidsters tot echte volwassenen en
verantwoordelijke christenen heeft opgeleid? Zelfs bij de socialisten
zal men geen a fkeer voor de kajotterij kunnen vaststellen, hoewel zij
uiterst achterdochtig zijn tegenover alle kerkelijke inrichtingen.
Want de K.A.J. steekt haar kerkelijke gehechtheid en haar zin voor
de parochie geenszins onder stoelen of banken. En al kunnen spanningen met de gevestigde religieuze instellingen niet uitblijven, Loch weten
de Kajotters zeer goed dat buiten het parochieel kader voor een alzijdige christelijke beleving niets te verwachten valt. Zij hechten aan vrijheid, maar de hierarchische gebondenheid, die kracht betekent, is voor
hen zelden of nooit een probleem.
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Uitsluitend of eenzijdig op deze godsdienstige bezieling de nadruk
leggen, zou van Cardijn en zijn beweging een gans mistekend beeld
geven, indien men niet tevens oog heeft voor hetgeen wij het geincarneerd karakter van deze oerchristelijke spiritualiteit kunnen noemen.
Veelbetekenend is het felt dat de onderpastoor van Laken zijn eerste
pogingen heeft ingezet met een „syndicale jeugd". De sociale bekommernis was in zijn begintijd bij de wakkere priesters volkomen vanzelfsprekend. Heeft Cardijn ze buitengewoon verdiept en uitdrukkelijk
godsdienstig onderbouwd, hij heeft ze nooit afgezworen, integendeel.
Daarvoor was hij te eerlijk en te oprecht. Christendom zonder daadwerkelijke liefde en onkreukbare sociale rechtvaardigheid is hem steeds,
niet alleen als afkeurenswaardig, maar als onbegrijpelijk voorgekomen.
Evenmin als hij de heilsboodschap voor betere tijden wilde voorbehouden, evenmin stemde hij erin toe louter vroomheid te preken en daarna
met geduld een levensvernieuwing en een sociale heropstanding van de
dauw des hemels te verwachten.
Ik geloof niet dat hij zich ooit een zwaar hoofd heeft gemaakt over
de eindeloze discussies, vooral in Franse kringen, over progressiviteit,
eschatologisme en inzet in de materie. Hij had daarvoor letterlijk geen
tijd. Hij sloeg de hand aan de ploeg en trok een rechte voor, geleid door
zijn scherpe religieuze en menselijke intuitie. Hij nam zijn mensen zoals
ze waren, in hun schrijnende geestelijke en stoffelijke nood, met de
waste wil die effectief en vooral niet met louter woorden te lenigen. Dat
zou hij als bedrog hebben aangevoeld.
Voorzichtige zielen hebben op het gevaar gewezen, de godsdienst
met het tijdelijke te vermengen. Maar bezielen is juist niet vermengen,
doch de tijdelijke waarden volkomen respecteren en daarin een eeuwigheidsdimensie ontdekken voor de mens die ze van uit zijn christelijke
levensvisie benadert. De mensenmaatschappij veredelen en verhef fen
is niets anders dan het katholicisme zijn voile vrucht laten opleveren, en
het enig a fdoend bewijs geven dat het christendom niet wereldvreemd
noch steriel is, maar waarachtig en daadkrachtig.
Godsdienst is geen alienatie, geen verloochening van de mens, zoals
het kommunisme beweert. Doch het is beter een menswaardige sociale
orde te scheppen dan het kommunisme met vervloekingen te overladen
of alleen met militair machtsvertoon te willen beteugelen. Wij moeten
jets beters in de plaats stellen, zegt Cardijn. Wij hebben dit ook, maar
we laten het veelal ongebruikt, omdat het zoveel inspanning en zoveel
offers van ons vergt.
Dat is ook zijn visie op de ontwikkelingsgebieden, waar de nood van
de jonge arbeiders ten hemel schreit, en waar hij de beste van zijn leke8
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missionarissen naartoe zendt. Daar is de K.A.J. nog meer onmisbaar
dan elders en daar slaat zij wellicht nog dieper in dan bij onze oververzadigde europese genieters.
Ondertussen is de beweging voor de veertienjarigen die onvoorbereid
in het anonieme bedrijfsleven geworpen werden, een levensschool geworden, die voor menigeen zoveel als een arbeidershumaniora of zelfs
als een universiteit is geweest. Met andere en veel hardere methodes
weliswaar, maar meer dan eens veel levensechter en veel universeler.
En vooral veel dieper menselijk en veel produktiever, zonder schoolse
geleerdheid, maar met meer hart. Niet dat Cardijn de wetenschap of het
onderzoek misprijst, maar hij wil de totale, ook intellectuele ontwikkeling niet aan de bevoorrechten van het geld voorbehouden. Er is nog een
andere aristocratie, die veel minder gevaar loops de kleine man te misprijzen, in plaats van hem zonder eigendunk of baatzucht te verhef fen.
Van zijn lijfspreuk „zien, oordelen, handelen" hebben sommigen die
ze niet begrepen „voir, juger, gêmir" gemaakt, juist hetgeen deze eerlijke mens steeds het meest heeft verafschuwd. Aan kwerulanten heeft
hij een hekel, omdat ze onoprecht zijn, misschien niet in hun woorden
maar in hun leven. Zij brengen niets op, terwijl deze tachtigjarige niet
eens weer wat voor hemzelf pensioen zou betekenen. Door zijn geloofsinzicht en zijn dadendrang wordt hij niet verteerd maar verjongd en
wijst hij vele vroeg afgesloofden en wankelmoedigen de weg.
Hij is een zegen voor ons allen, wie wij ook zijn, voor de Kerk en
voor de wereld, in een lijn, omdat hij de wereld van uit haar christelijke
roeping en bestemming ziet, tot verheerlijking van de Vader van alle
goed, wiens kinderen wij zijn, dank zij het offer van Christus en de
getrouwheid van de Kerk aan haar volledige heilsopdracht.
Voor de tachtigjarige Cardijn is het christendom minder dan ooit een
ijdel woord, maar het reddende daad-woord voor de arbeiders van alle
landen en voor geheel het mensdom.

Herleving van het symbool:
Het werk van H. Mulisch
A. VELTMAN

YMBOLIEK is de verwijzing naar een andere werkelijkheid. Slechts
die kunstenaar die achter de uiterlijke verschijningsvormen een
diepere werkelijkheid ervaart, kan zich van deze kunstvorm bedienen.
Daarom was men in de tijd van het naturalisme en realisme afkerig van
het symbool, omdat men de zichtbare en kenbare realiteit als hoogste
norm aanvaardde. Wie de realiteit wantrouwt, is in staat achter de
wereld der fenomenen naar de diepere betekenis te speuren.
Harry Mulisch staat niet alleen argwanend tegenover de zichtbare
wereld; hij twij felt ook aan zijn eigen bestaan. In het verhaal van de heer
Tiennoppen, Het Mirakel, heeft hij deze twijfelsituatie aan eigen existentie voortreffelijk getekend. Mulisch staat open voor het mirakel in
het leven, voor het wonderlijke, voor het verbazingwekkende feit van
het menselijke bestaan: „Verbazingwekkender dan wat de mensen
doen, is het feit, dat ze er zijn. De verbazing over dit elementaire gegeven is misschien een van de dingen, die ik voelbaar wil maken
uiteraard door middel van wat ze doen".
Het inzicht dat het uiterlijke bestaan slechts een schijnvorm is, brengt
Mulisch ertoe zijn gedachten en gevoelens te hullen in vormen van
symboliek. Dit blijkt reeds uit zijn eerste roman. Dit eerste werk,
Archibald Strohalm, kan ons als romankunst weinig bevredigen, maar
het is onontbeerlijk om de persoon Mulisch te begrijpen. In deze figuur
heeft Mulisch zijn eigen situatie getekend, toen hij zich van zijn schrijverstalent bewust werd. De roman tekent de geboortecrisis van een
kunstenaar. Archibald Strohalm wordt zich bij het zien van een poppenkastvoorstelling van Ouwe Opa ervan bewust, dat hij de mensen
wat te zeggen heeft. Hij wil zich kanten tegen de afgezaagde ideeen
over het leven en het hiernamaals: hij zelf zal andere taal spreken. Er
heeft een omkeer in hem plaats. Hij beseft afstand te moeten doen van
de oude wens om het nieuwe in hem baan te laten breken. Daarom
verbreekt hij alle connecties met zijn vrienden, zelfs met zijn zuster
Jutje. Hij zegt zijn kantoorbetrekking op om geheel op te kunnen gaan
in dit nieuwe leven. En dan breekt een stortvloed van ideeen en gevoelens in hem los. In deze beschrijving van een stervende en geboren
wordende Archibald moeten we Mulisch zelf zien. In Voer voor psy
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chologen 1 ) getuigt hij: „Wij schrijven 1949. Ik was in een sterrenregen
terecht gekomen. In mijn hoofd brandden bengaalse vuren, steenrode,
paarse, pruisischblauwe en zonwitte, sommige zo zwart als vogels; mijn
handen vonkten als ik jets aanraakte, waar ik liep werd de grond verschroeid . . . .". „Van de vroege ochtend tot de late nacht waren mijn
uren gevuld met een koortsachtig noteren van inzichten, visioenen,
verlichtingen, euforisaties, alles van een intensiteit en zekerheid, waarvan ik later in Archibald Strohalm heb getracht een beeld te geven".
Belangrijk in dit werk is de verlossingsgedachte: Archibald Strohalm
( Mulisch) wil de mensen verlossen van veel ondraaglijks. Wel is dit
idee erg vaag gehouden; het is meer een intultieve gedachte. Bij verlossen denkt men aan de ander, aan de evenmens. Maar in dit stadium is
Mulisch nog te zeer ik-gebonden om zich veel om de ander te bekommeren. Op het flitsende verlossingsidee volgt dan ook dadelijk de ontgoochelende vaststelling: wie eigenlijk verlossen en waarvan?
„Ha, welk een uitwerking had dit woord op hem: verlossen! Verlossen? Met een drang naar menselijkheid had deze verlossingsbehoefte
niets te maken. In de eenzaamheid geplaatst, met zichzelf alleen, lieten
de mensen in hun afzonderlijkheid hem koud. Als hij het mensdom al
dacht te zullen verlossen, dan was dit Loch een zeker abstract mensdom, een amorfe klont, waarvan hij de gezichten niet zag. En waarvan
zou hij het dan verlossen? De mond van pijn? Het oog van domheid?
Als het maar niet per ongeluk van de liefde zou zijn. Hij had, om precies te zijn, alleen nog met zichzelf te maken: was zichzelf het mensdom" 2 ) .
Toch zal deze verlossingsgedachte in zijn later werk herhaaldelijk
terugkomen. In speelse vorm en negatief belicht in zijn verhaal: De
diamant. De diamant is teken voor de grote gedachte, voor een heilsidee. De mens weet geen raad hiermee: door de gehele geschiedenis
heen wordt deze gedachte verraden, niet op zijn juiste waarde geschat,
geminacht en verkwanseld en zij gaat tenslotte te loor. Dit werk is een
persiflage om aan te tonen, hoe weinig de mens om zijn geestelijk bezit
geeft. Het geestelijk bezit van de mens is hem afgenomen door de techniek. (In het verhaal willen de Amerikanen de diamant tenslotte kloven
voor precisie-wapens). In Kleine theologische bovenbouw voor zoekenden 3 ) zet hij uiteen hoe het godsidee eeuwenlang de mens verenigd
heeft, tot in de achttiende eeuw door de techniek deze eenheid verdwe1) Voer voor psychologen. le druk 1961, blz. 24.
2) Archibald Strohalm. De Bijenreeks, 1958, blz. 65.
3) In: Kleine theologische bovenbouw voor zoekenden, Voer voor psychologen,
le druk 1961, blz. 127.
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nen is. De unio mystica is vervangen door de unio technica. Maar in
onze tijd, de tijd van die unio technica, zal een nieuwe heilsboodschap
zich onder de mensen verspreiden. Wij willen hier later op terugkomen
bij de bespreking van de Versierde Mens. Dan krijgt de uitdrukking
„het nieuwe lichaam, het nieuwe leven - een diepere betekenis. Deze
zegswijze wordt dan symbool voor de mens van onze tijd, die leeft op
de grens van twee cultuurperioden. Tijdens de Archibald Strohalmperiode was Mulisch te egocentrisch om deze betekenis aan dit woord
toe te kennen. Door dit ik-gebondene kon Archibald Strohalm geen
blijvende figuur zijn. Hij houdt wel de beloofde poppenkastvoorstelling
voor de mensen; hij spreekt wel zijn eigen taal in tegenstelling tot de
algemeenheden van Ouwe Opa, waar de mensen zo graag naar luisteren, maar deze eigen gedachtenspinsels zijn te subjectief om door de
mensen aanvaard te worden. Mulisch voelde goed aan, dat zijn Archibald Strohalm-figuur niet te redden was. In een paroxisme van haat en
afschuw wordt hij tijdens een voorstelling door de massa om het leven
gebracht. Mulisch had afrekening gehouden met zichzelf! Hij had zich
bevrijd, van wat er innerlijk in hem omging: dit werk was — zoals hij
zelf zegt — ontstaan uit therapeutische noodzaak. Het is een heilzaam
loswikkelen geweest van zichzelf. Doordat het meer ontstaan is uit
therapeutische noodzaak dan gegroeid uit innerlijke overtuiging, is dit
werk te chaotisch om ons als gaaf kunstwerk te kunnen boeien. Maar
Mulisch toont in dit werk reeds zijn vermogen om in flitsende taal, in
een oorspronkelijke beeldspraak zijn innerlijke vervoering en bezetenheid onder woorden te brengen.
De vitalistische levenshouding, die uit zijn roman Archibald Strohalm
blijkt, komt ook tot uiting in het verhaal: Chantage op het leven en in
Het zwarte licht. De vitaal levende mens in zijn eerste werk was de
schrijver Bronislaw, die van het leven met voile teugen geniet. Er
bestaat nog een tweede mogelijkheid om van zijn vitalisme te getuigen:
door over de dood te schrijven. Zoals Marsman het leven verheerlijkte
door de dood en de doodsangst te bezweren, zo laat Mulisch in zijn
Chantage op het leven van Andel, een oud man, sterven, omdat hij
voor zich zelf het leven wil. Aan het einde van het verhaal zegt Mulisch, dat hij hem heeft laten sterven, omdat deze man wist, wat het
leven was; het alternatief is de dood, waar Mulisch grote angst voor
heeft. Hij schrijft: „Ook jou heb ik nog met recht geofferd op het altaar
van mijn behoud".
Hij heeft hem laten sterven, niet omdat hij belang had bij zijn dood,
maar juist bij zijn leven. Mulisch heeft de angst voor de dood in zijn
eigen leven ervaren. En daarom pleegt hij chantage op het leven: hij
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wil het leven afpersen, afdwingen van de dood. In die zelfde sfeer van
doodsangst, vrees voor krankzinnigheid, — typische vorm van ik-gebondenheid zoals bij de jonge Marsman —, is zijn werk Het zwarte
licht ontstaan.
Om te ontkomen aan een dergelijke crisis grijpt men terug naar zijn
jeugd, de jaren van geborgenheid: een romantische ontvluchting om
aan de problemen van het nu te ontkomen. Onbewust werken jeugdherinneringen bij hem door: het geborgen-zijn was voor Mulisch wreed
verstoord: zijn moeder had hem op achtjarige leeftijd verlaten. De
zwart-houten klok, die hem geimponeerd had bij haar vertrek, speelt
een rol in dit verhaal: deze klok vindt haar plaats in de kamer, waar
Maurits Akelei het verraad van zijn verloofde ontdekt en hij wordt
diep getroffen, als hij eenzelfde klok bij de dokter ziet staan. Voor het
begrijpen of het waarderen van het verhaal moge deze wetenschap
nutteloos zijn; het laat ons zien, hoe een kunstwerk onontkoombaar de
invloeden van diep-doorleefde situaties van de schrijver zelf ondergaat.
De tegenstelling leven-dood, geboren worden-sterven wordt geaccentueerd, doordat de verjaardag van Akelei samenvalt met de oordeelsdag, die door verschillende sekten was aangekondigd en die hij op het
einde van het verhaal in zijn krankzinnigheid beleeft. De aanduiding:
20 augustus 1953 is niet toevallig; op die dag verwachtten sommigen
inderdaad het einde. Mulisch bouwt hier in zijn fantasie op verder. Het
verhaal is meesterlijk gecomponeerd: alles speelt zich of op deze ene
dag met als hoogtepunt de feestavond van Maurits' verjaardag, waarop
hij enkele kennissen heeft uitgenodigd. Het wordt een waar bacchanaal, voor zijn gasten eindigend in dronkenschap, voor hemzelf in
waanzin. Zijn jeugdvriend Ketelaar had reeds van hem gezegd, toen hij
het leven van Maurits vertelde: „Hij zag dat dit geen leven was. Op
een of andere manier werd hij krankzinnig, of een kunstenaar . . . .-.
Maurits was vroeger reeds in de kunst gevlucht om de werkelijkheid
te ontkomen, toen hij ontdekte, dat zijn verloofde Marjolein op een
studentenfeest een verhouding met een neger had. Dit betekende reeds
voor hem de dood: hij gaf zijn ingenieursstudie op om in de muziek te
gaan. Het leven was zinloos voor hem geworden, alleen nog in stand te
houden door op te gaan in de fantasie en de droomwereld. Door deze
flash back op het leven van Maurits, waardoor men de voorgeschiedenis van deze tragische, mysterieuze figuur beleeft, krijgt het verhaal
een tweede dimensie: heden en verleden worden verbonden.
De herhaling van de gebeurtenissen maakt het tragische volkomen:
het studentenfeest staat naast zijn verjaardagsfuif. Beide feesten worden zijn noodlot: de instorting van zijn idealen naast zijn totale geeste-

HERLEVING VAN HET SYMBOOL: H. MULISCH

127

lijke ineenstorting. Van deze herhalende werking in het mensenleven is
Mulisch zich sterk bewust. In Zelfportret met tulband 4 ) schrijft hij:
„Wie lang genoeg aan zijn leven heeft gesnuffeld, die ruikt tenslotte
een dag, die steeds terugkomt. Die dag gebeurt er steeds hetzelfde: in
altijd andere vormen, krachtvelden, structuren is hij de transformatie
van eenzelfde actualiteit, die de lijfsgeur van zijn leven is. Dit is het
vandaag. Alle andere dagen, de tienduizenden, zijn morgen of gisteren,
ook al zijn zij „vandaag-. Het hoeven niet de belangrijkste dagen uit
een leven te zijn, de dagen der grote beslissingen, ontmoetingen, gebeurtenissen; soms zijn zij het, soms zijn het dagen, die al bijna of
helemaal vergeten waren. Eenmaal gdndentificeerd, rijst het vandaag
overal op, in de afgelegenste jaren, kenbaar door tekenen en gelijkenissen, die alleen de man zelf kan herkennen. Hij geeft hun zin en
verband, pas door hem worden het tekenen en gelijkenissen".
Vandaar dat Mulisch zo graag filosofeert over de tijd. „Wie schrijft,
krijgt op allerlei manieren te maken met de tijd". Daarom typeert hij
Het zwarte licht als een drama van de tijd: „Het drama van Akelei was
terug te brengen tot het drama van de tijd". En niet alleen voor Akelei,
maar ook voor Mulisch zelf: denken we weer aan de functie, die de
zwarte klok in dit verhaal inneemt: „Het beeld van die klok, met mijn
vertrekkende moeder, zonk diep in mij weg, om er twintig jaar later
weer uit te komen, in de twee scenes, die ik vermeld heb".
Mulisch had in zijn verhalen en romans tot nu toe afrekening gehouden met zich zelf, zich bevrijd van eigen problematiek: jeugdervaringen,
angst voor de dood en de krankzinnigheid, heimwee naar het verleden.
Na Het zwarte licht gaat zijn belangstelling zich verbreden: uit die
amorfe klont van het mensdom treden afzonderlijke figuren naar voren.
De identificatie tussen ik en het mensdom — zoals in Archibald Strohalm — was niet vol te houden. De mens als kosmische grootheid krijgt
betekenis voor hem. Het zoeklicht van zijn schouwend oog, — „Langzaam verander ik in een groot oog dat kijkt", — wordt niet meer op het
ik gericht, maar op de mensheid. De situatie van de moderne mens zouden we het thema van zijn volgende werken kunnen noemen: de novellen, gebundeld in De versierde mens en Het stenen bruidsbed. Nieuw
lichaam, nieuw leven: nu Been symbool meer voor eigen levensvernieuwing, maar teken voor de nieuwe mens, de komende mens. De problematiek van onze cultuurcrisis neemt in het werk van Mulisch concrete
gestalte aan door zijn onuitputtelijke fantasie, zoals vooral uit de novellen van De versierde mens blijkt.
4 ) In: Zelfportret met tulband, Voer voor psychologen, le druk 1961, blz. 91 en 92.
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Mulisch ziet de mens niet alleen levend in deze tijd, maar in de mens
van nu belichaamt zich het hele verleden. Hij plaatst als het ware de
mens buiten de tijd, buiten de eigentijdse cultuur: hij beschouwt het
menszijn los van de cultuur. „Praten we over een boek dat we lezen —
dan is dat kultuur. Maar praten we over onszelf als mens, die ergens
in het heelal zit met een boek in zijn handen — dan is dat geen kultuur
meer: dan zien we iets eeuwigs".
De mens is dus het eeuwige, de cultuur het tijdgebondene. De eeuwige mens verandert in wezen praktisch niet: hij kan zich hoogstens
door een bepaalde cultuur laten beinvloeden, hij kan zijn eeuwige
instincten intomen, zich houden aan een vastgelegd, a fgesproken stelsel
van wetten en normen: een code. Vandaar de tegenstelling tussen code
en natuur van de mens. In Het stenen bruidsbed discussieren Corinth
en Hella over het verschil hiertussen: „Als u het mij vraagt, heeft de
mens een totaal andere struktuur dan zoals de kode hem wil. Bijna alles
wat we van hem weten, slaat niet op hem maar op de kode. De psychologie zegt net zo veel over de mens als de namen van sterren over
sterren. Achter de kode ligt een werkelijkheid, die op de kodemens lijkt
als . . . . als een mens op een museumharnas" 5).
Corinth wordt door Hella een wilde genoemd. Mulisch ziet in de
mens van nu de eeuwige wilde aanwezig, de oerwoudbewoner, de holbewoner van het stenen tijdperk. Bij voorkeur gebruikt hij deze benamingen. Dezelfde veroveringsdrang, moordlust, waardoor de oermens
gedreven werd, bezielt de mens van nu. Mulisch volgt daarom graag
in grote lijnen de schrikwekkende veroveringsfiguren om aan te tonen,
dat deze instinctieve neigingen van de mens van alle tijden zijn. De
namen Mao Dun Tanhu, Attila, Timoer Lenk, Djenghiz Khan, Hitler
en Napoleon komen meer dan eens in zijn werk voor. Tijdens al deze
veroveringstochten openbaart zich het eeuwige in de mens.
„Tussen de massacres van de Hunnen en de concentratiekampen van
Hitler is geen tijd verstreken. Zij liggen naast elkaar op de bodem van
de eeuwigheid". In Het stenen bruidsbed typeert Schneiderhahn de
mens als onveranderlijk; Corinth corrigeert hem: de mens is onveranderbaar. In de mens van nu leeft dus de eeuwige wilde voort. Het
uiterlijke beschavingsvernis, de code, is niet voldoende om de mens van
zijn instinctieve drang naar verovering, moord of wellust of te houden.
Corinth en Schneiderhahn zijn in hun diepste wezen ondanks hun zoeken naar menselijk contact gevoelloze typen. Verhard door de oorlog
5 ) Het stenen bruidsbed, le druk 1959, Literaire reuzenpocket, blz. 99. Zie hierover ook de uiteenzetting van Gerard Knuvelder in: Het beeld van de mens in enkele
moderne Nederlandse romans. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1960, blz. 7 e.v.
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houden zij zich nu staande door een ontkenning van al het menselijke.
In de drank en door erotische avonturen zoekt Corinth zijn verleden als
oorlogsvlieger, waarin zijn menselijkheid gesneuveld is, te vergeten. De
mens is koud als een steen.
In zijn verhaal, Wat gebeurde er met sergeant Massuro, laat Mulisch
in zijn fantasie de mens werkelijk verstenen. Massuro kan het ondraaglijke leven op Nieuw-Guinea niet verwerken: in de krijgsdienst is al het
menselijke uit hem verdwenen door de wreedheid tegenover de inlander, ook in het sexuele. Hier is de verstening symbool geworden voor
de menselijke onmacht tot het goede. Als Massuro een laatste doordringende gil slaakt, ziet de verteller als in een visioen de begane
wreedheden door vele eeuwen heen: wreedheid is een constante in de
mens. „Het was of ik een eindeloze reis door Frankrijk, Bourgondie,
Trier, Cluny had gemaakt, de paar seconden dat het gillen duurde. Een
visioen, een fantastisch visioen dat nergens iets mee te maken had of
het moest zijn langs godweet wat voor ondergrondse verbindingen!"
Vooral in Het stenen bruidsbed heeft Mulisch die eeuwigheidsvorm
van het onmenselijke, de permanente wilde, willen uitbeelden. De laatste wereldoorlog verschilt in wezen niet van de Trojaanse oorlog. Als
we over de Trojaanse oorlog spreken, zijn we in de sfeer van het
mythologische en het historische, in de grijze oudheid. Mulisch gaat
graag terug naar dat mythologische, naar het oerbegin van het leven.
Denken we slechts aan het verhaal, De sprong der paarden en de
zoete zee, waar hij uitgaande van onze moderne tijd de gebeurtenissen
aaneen rijgt tot in het mythologische vlak. Die bewuste verbinding
tussen de laatste wereldoorlog en de Trojaanse oorlog blijkt duidelijk
uit de twee motto's, die hij deze roman meegeeft: „Kom mee, lieve
Helena, dan kun je wonderlijke Bingen zien van de trojaanse wagenstrijders en bronsgepantserde grieken. Zo pas nog raasde de oorlog —
bron van tranen — in de vlakte rond en waren zij op dodelijke strijd
belust: nu staan zij stil bijeen — de strijd is opgehouden — op hun
schild geleund, de lange lansen naast zich in de grond gestoken".
Homerus, Ilias IIIe Zang.
Zo pas raasde de laatste wereldoorlog. Ook nu zijn de strijders in
ruste, maar hoe zij gefixeerd zijn door die strijd, hoe zij als misdadigers
naar de plaats van het bedreven kwaad terug komen, laat Mulisch in
deze roman zien. Het tweede motto geeft zijn bedoeling nog duidelijker
weer: „Hoe populair dit ook was, het miste zijn uitwerking omdat het
gerucht ging, dat Nero tijdens het branden van de stad in zijn paleis
het toneel bestegen en Troje's ondergang bezongen had, de huidige
ramp vergelijkend met vernietigingstaferelen uit de voortijd". Tacitus,
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Annalen, Boek XV. De hoofdfiguur Corinth zegt van hemzelf: „Ik ben
een onder Agamemnon gesneuvelde Griek die nog leeft". De vergelijking met de Trojaanse oorlog is tot het einde van het boek volgehouden: Als Corinth na zijn haatuitbarsting tegen Schneiderhahn versuft
naast zijn verbrande auto ligt, grijpt hij een krant, waarin Schliemann
verheerlijkt wordt, de ontdekker van Troje. En de laatste zin: „Hij
stond weer op en kroop achter een begroeid heuveltje, waar hij het
vuur niet meer zag en over de uitgestorven vlakte kon kijken", roept de
vlakte van Troje weer voor onze geest, genoemd in het eerste motto.
Ook door de inlassing van de Homerische zangen, waarin de oorlogsbelevenissen van Corinth in Homerische stijl beschreven worden
als een flash back op zijn leven, wordt Mulisch' bedoeling duidelijk:
deze fragmenten zijn in zijn verhaal functioneel: zij verbeelden het
onveranderlijke in de menselijke situatie. Hierdoor krijgt deze roman
een waarlijk grootse allure. Corinth is wet de representant van de naoorlogse mens, maar door Mulisch' visie, door die bewuste verbinding
van heden en verleden, is zijn figuur ontheven aan het tijdelijke. Toch
kon Corinth geen waarlijk grootse gestalte worden door Mulisch' pessimistische beschouwingswijze. Maar is het te verwonderen dat de moderne literatuur ons zo veelvuldig de negatieve aspecten van het mens
zijn belicht na zo'n grote blijken van wreedheid en onmenselijkheid in
de laatste oorlog? Mulisch heeft ons meer te zeggen dan andere moderne romanciers. Door dat ineenvloeien van tijd en ruimte, door zijn
historische kijk opens hij een ruimer perspectief op de mens dan de
pietluttige optekenaars van de onbenullige daden van zielige figuren.
A fgezien van stijl- en vormelementen wint Het stenen bruidsbed het
van romans zoals De koele minnaar, Zolang te water of De avonden,
door het gedragen worden door een idee, door de treffende symboliek.
Mulisch speurt naar oorzaken en verbanden, ziet de mens van deze tijd
in zijn samenhang met heel het historische en mythologische verleden.
Ook in deze roman is het verwoestingsmotief weer aanwezig: in de
beschrijving van de destructie van Dresden schemert weer het totale
wereldeinde door. Dit was ook hoof dzakelijk het thema van de novellen
uit De versierde mens. In zijn onuitputtelijke fantasie beschrijft Mulisch
hier de verwoesting van de wereld, van beschavingen, de ondergang
van de hedendaagse cultuur. Het duidelijkst komt dit tot uiting in De
stad in de zon: een totale ontluistering van het bestaan op aarde, een
seniele aftakeling van het menselijke leven. Gruwelijke beelden weet
Mulisch te bedenken voor dit verval van mens en wereld. In deze opkomende verduistering hunkert de mens naar het licht, een variatie op
Het zwarte licht. Ankor neemt voor zijn meester, die een laatste recital
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geven wil, een vleugel mee. Op deze tocht door een wereld, die op
instorten staat, zoeken zij de vastheid en het licht: „Alles was zwart,
niet eens zwart, er was niets, niets, — pekblende. Uren later kwam hij
bij een spleet uit, maar het was de spleet waardoor hij binnengekomen
was en alles begon opnieuw. Maar nu voelde hij, dat hij geleidelijk
hoger kwam. Ergens vandaan beschikte hij over onuitputtelijke kracht
nu hij het licht had gezien . . . .-. Het wordt als een dans op een vulkaan, een dodendans: „Boven op de rots, in een koninklijk vertrek,
dansen de maestro en de graaf een menuet op de stilte . . . .-. Als het
einde er is en al het leven verstild is, luidt het slot: „Het was of het
steentijdperk weer begonnen was". De cirkel van de gang der beschavingen is weer gesloten.
De ondergang van de mens, de vernietiging van de wereld wordt niet
alleen veroorzaakt door de uitbarsting van het eeuwig-instinctieve in de
mens, maar ook door een eigentijds verschijnsel: de techniek. Wel ziet
Mulisch de techniek ook groeiende door de eeuwen heen, maar vooral
sinds de achttiende eeuw is de ontwikkeling van de techniek versneld,
waardoor haar invloed catastrofale gevolgen heeft: Mulisch' ideeen
over de techniek kunnen we vooral vinden in het hoofdstuk: „De
gedaante der techniek" in Voer voor psychologen 6).
De techniek is een uitbreiding van het lichaam: de diverse technieken
die de mens uitgevonden heeft, zijn supplementen van onze lichaamsdelen. In het verhaal De versierde mens ziet Brose in een flits deze
ontwikkeling gebeuren. „En terwijl links en rechts alles begon te stijgen, het water even tegen zijn koepel klotste en dan boven hem uit rees
— in die stilte wist Brose opeens, dat de mens een Bier in de ruimte is,
goden a fscheidend en in gevecht daarmee, zijn verstand wordend tot
machines. Met zijn hoofd in het koepeltje, al diep onder water, begon
hij te klappertanden voor de onmetelijkheid van het wonder dat hij
plotseling zag.
Over de stille aarde zag hij de mens binnenvallen, vol onrust, gedachten en woorden. In een flits zag hij hem leven onder de dieren,
geheimzinnige tekens en vuren naar de hemel oprichtend, en zag toen
geleidelijk de woorden uit zijn hoofd treden, fantomen, die langzaam
in alle dalen en vlakten zichtbaar werden als machines, onafzienbare
fabrieken, centrales, — kryptische, ondoorgrondelijke uitbreidingen
van zijn lichaam: zijn benen die zich tot wielen dachten, zijn armen tot
schepen, vliegtuigen en kanonnen, zijn huid tot helmen en bunkers, zijn
hart tot elektriciteit en zijn oren en ogen tot radar en teleskopen. Een
6 ) De gedaante der techniek, Voer voor psychologen, le druk 1961, biz. 119.
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rokend, draaiend, vonkend mensenlichaam van staal, uitgestrekt over
de aarde, er in, onder water en tuimelend door de lucht, zijn eigen
woorden als bommen en vuur op hem neerregenend . . . .
Met open mond, diep door het zwarte water glijdend, keek Brose
naar de versierde mens . .
7).
De techniek is dus een regelrechte biologische ontwikkeling van het
menselijk geslacht. En vooral sinds de grote ontwikkeling van de techniek is er een nieuw menstype ontstaan: „Sinds anderhalve eeuw gaat
het zonnestelsel zwanger van deze nieuwe Adam, sinds honderdvijftig
jaar metselen en lassen wij zijn embryo in elkaar" 8).
De mens van nu is de versierde mens: de mens in ruimtepakken of
duikerskleding. Het is opvallend, dat Mulisch aan dit verhaal de titel
voor zijn bundel ontleend heeft. De versierde mens, de homo technicus,
is de oorzaak van de ondergang van de beschaving. Brose, die in een
eenmansduikboot een vijandelijk schip moet tref fen en daarbij zelf
omkomt, is symbool voor de moderne mens, die aan zijn verdoorgevoerde techniek, waarin het menselijke niet meer te herkennen is, te gronde
gaat. Hoe ver staat Mulisch of van de juichende literatoren van het
futuristisch manifest van 1909, die een hymne aanhieven op die zelfde
techniek, die de oorlog, de race-auto en de machine verheerlijkten. Hun
optimistische visie is door twee wereldoorlogen wel te niet gedaan. De
wonderlijke gerustheid van de mens vlak na de eeuwwisseling, staat in
lijnrechte tegenstelling met de angst van de hedendaagse mens voor de
gevolgen van een verdere technische ontwikkeling. Een angst die
Mulisch uitspreekt.
Toch wordt het pessimisme van Mulisch nu en dan doorbroken door
een vaag vermoeden van een betere wereld, van een oplossing voor de
menselijke situatie. Reeds in het verhaal Oneindige aankomst, had hij
daarvan uiting gegeven: De man die in een zwembad na een hoge duik
in het duistere water terecht komt, zoekt hartstochtelijk naar een
gang, probeert uit alle macht aan deze donkere geslotenheid te ontkomen. Hij weet uiteindelijk te ontsnappen, ook al vindt hij niet wat hij
zoekt. Maar hij blij ft hopen eenmaal de oplossing te vinden. Dinaux
schreef naar aanleiding van dit werk: ,,Mulisch ontkent de ontkenning
van de levenszie 8 ). Een treffende typering, in het negatieve gehouden. Aan een positief standpunt is Mulisch nog niet toe.
Zelfs in de beschrijving van de ondergang, veroorzaakt door de
7) De versierde rnens in de bundel De versierde mens. De Bezige Bij, Amsterdam,

1957, blz. 185-186.

8) Voer voor psychologen, le druk 1961, blz. 124.
9) Harry Mulisch in Gegist Bestek van C. J. E. Dinaux, deel 1, A. A. M. Stals,
's-Gravenhage, blz. 253.
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techniek, komt een hoopvolle wending voor: de techniek is niet alleen
vorm van destructie, maar ook oorzaak van het heil. In een grillige
fantasie beschrijft Mulisch, hoe uit het woord, dat er in den beginne
was de machine ontstaan is, een wel wat fantasie-rijke parafrase van
het Logos-idee. Deze vleesgeworden machine zou voor het mensdom
een verlossende heilsboodschap brengen: deus ex machina. Dit laatste
beeld krijgt in deze wonderlijke visie een directe betekenis. Mulisch
laadt deze bekende uitdrukking met een nieuwe inhoud: „Eens zou
ergens in een propere zaal een elektronisch brein plotseling een verlossende heilsboodschap voor het mensdom to voorschijn ponsen, de boodschap van het nieuwe lichaam, en alles zou er voor door de knieen
gaan: — Deus ex machina" 1°).
Zo is Mulisch teruggekomen op zijn heilsboodschap, op de verlossingsgedachte, die Archibald Strohalm reeds bezig hield.
Het vermoeden dat de vraag naar de zin van het bestaan positief
beantwoord kan worden, komt ook in Corinth op, als hij tijdens een
lezing zijn gedachten de vrije loop laat: „Vage, tevreden gedachten
zwierven door zijn hoofd. Dat hij niet voor niets in Dresden was geweest, al wist hij niet, waarom; dat hij naderde tot een volledige oplossing, maar dat hij niet wist, waarvan; en dat dat misschien juist het
bewijs was van het grote belang, want dat toch nooit in de geschiedenis
van het denken een antwoord op een vraag gegeven was, aangezien
een antwoord er altijd eerder is dan de vraag, die pas achteraf moeizaam gekonstrueerd wordt uit het antwoord, dat per genade ontstaat
uit het niets; en dat de man zijn zaad toch niet kan spuiten in iets
bekends, in een heel verleden, want dat is hij dan toch eigenlijk al zelf,
maar alleen in het vreemde, in voorbijgangsters, want hij heeft toch
zijn opdracht; dat een man toch ook niet opgewonden wordt van zijn
eigen hand, zoals onanisten en necrofielen en andere solisten" 11).
Bij geen enkele denker uit het verleden vindt Mulisch bevrediging,
maar dit maakt hem toch niet sceptisch: het vermoeden dat de mens een
opdracht heeft, geeft spanning aan het bestaan, ontneemt er de zinloosheid aan. Vooral de laatste zin is typerend voor Mulisch' gedachtenontwikkeling. Hier wordt de ander erkend. De Archibald Strohalm
figuur was zich zelf genoeg, was een eenzaam man. Nu wordt de
opdracht van de mens gezocht in communicatie met de ander. De
sexualiteit van de mens wordt hier positief gezien als menselijke op10) De versierde mens in De versierde mens, De Bezige Bij, Amsterdam, 1957,

blz. 188.

11) Het stenen bruidsbed. De Bezige Bij, Amsterdam, 1959, Literaire Reuzenpocket,

blz. 161.
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dracht in tegenstelling tot vele andere moderne romans, die het sexuele
wet uitvoerig beschrijven, maar zich onthouden van de vraag naar het
wezen en de zin van de sexualiteit. Corinth uit Het stenen bruidsbed is
aan deze opdracht-in-liefde nog niet toe, wat Mulisch gesymboliseerd
heeft in de titel. Zijn verhouding tot de ander is gevoelloos en koud als
een steen. In de passage waar Hella haar verlangen uitspreekt, zien wij
welke opdracht Corinth te vervullen had. Haar overgave heeft meer
voor haar betekend dan een vluchtige ontmoeting: zij voelde zich
genezen van haar eenzaamheid en wilde ook zijn eenzaamheid, die zij
als diepste kern van zijn wezen zag, genezen. Maar door zijn gevoelloosheid wordt zij nog dieper de eenzaamheid ingedreven in het schrijnend besef van de andere mogelijkheid. Vandaar dat de roman uitzichtloos eindigt: Corinth heeft zijn taak niet verstaan: Corinth ligt
versuft neergeworpen langs de weg als iemand, aan wie het leven
voorbijgaat. Als de mens zijn sexuele opdracht niet aanvaarden kan, is
hij „a fgekeure voor het leven, zoals Mulisch reeds in de novelle
Keuring in de persoon van Sander beschreven had.
Het werk van Mulisch is rijk aan mogelijkheden voor de toekomst:
na een overwinning op zijn te sterk ik-besef heeft hij belangstelling
gekregen voor de mens. In Het stenen bruidsbed is het mensdom Been
amorfe klont meer! De grote problemen waar de mens mee worstelt:
dood en sterven, cultuurcrises en ondergang van de beschaving, de
integratie van de techniek in het mensenleven, de vraag naar de zin van
het bestaan, de liefdesopdracht van de mens, al deze problemen gaat
Mulisch niet uit de weg. In zijn symbolische verhalen en romans voelen
wij de bekommernis om de mens. Mulisch is zich van zijn schrijverschap sterk bewust. Zijn symbolen wil hij aan ons opdringen. Zijn
motto van Archibald Strohalm: „symbolen worden tot cymbalen in de
ure des doods" ( Gerrit Achterberg ) geldt voor zijn gehele werk. In de
schemering van onze stervende beschaving wil Mulisch ons door zijn
symbolische taal krachtig oproepen ons te bezinnen op ons menszijn.

Godsdienstige
onverschilligheid en
ontkerstening

J. KERKHOFS S.J.

EN neemt nogal gemakkelijk aan dat grote delen van de wereld
en grote groepen van mensen in toenemende mate godsdienstig
onverschillig worden. In hoeverre is dit juist? Is er werkelijk achteruitgang tegenover het verleden?
Het fenomeen is zeer complex. Het gaat in de eerste plaats gepaard
met een misschien even belangrijk tegengesteld verschijnsel: een groeiende belangstelling voor de grote godsdiensten, in het bijzonder voor
het christendom en het katholicisme. Vervolgens is de godsdienstige
onverschilligheid geen êênzinnig begrip. Een specifieke vorm ervan is
de eigenlijke ontkerstening, door W. Banning omschreven als het sociocultureel proces „dat de christelijke motieven uit het leven van de mens
uitschakelt, niet slechts uit het publieke, maar ook uit het persoonlijke
leven, en deze door wereldlijke motieven vervangt" 1 ). Hiervan is te
onderscheiden de secularisatie, het proces waardoor de verschillende
maatschappelijke sferen in de Westerse wereld zich aan de kerkelijke
bevoegdheid onttrekken, een ontwikkeling dus die voor het sociaalgodsdienstig leven zelfs een winstpunt kan betekenen. Verder mag men
ontkerstening niet verwarren met onkerkelijkheid en onkerksheid. De
ontkerstening speelt zich fundamenteel of op het vlak van het geloof
en kan dus niet rechtstreeks gemeten worden; praktisch is in het Westen ontkerstening synoniem met ongodsdienstigheid. Onkerkelijkheid
daarentegen wijst op het ontbreken van een observeerbare intentie, tot
een bepaalde kerk te willen behoren. Onkerkelijkheid en ongodsdienstigheid zijn geen synoniemen, en sommige sociologen zouden er goed
aan doen dit niet te vergeten. Zij die wel tot een kerk willen behoren,
kunnen ten slotte nog onderverdeeld worden in praktizerenden en
niet-praktizerenden (ook kerksen en onkerksen genoemd). Het door
elkaar gebruiken van al deze begrippen leidt tot allerhande onverantwoorde conclusies, b.v. als zou een hope zondagspraktijk gelijk
staan met een soliede kerstening, of als zou een lage praktijk of zelfs
een lage graad van kerkelijkheid neerkomen op ongodsdienstigheid.
De godsdienstige onverschilligheid in de moderne wereld is het

M

1 ) W. Banning, Entkirchlichung - Entchristlichung in Der Auftrag der Kirche in
der modernen Welt. — (Festgabe E. Brunner), Zurich, 1959, 157.
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resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling. De aanvang ervan is te
zoeken in de late middeleeuwen, toen de leken-intelligentsia van de
koninklijke hoven autonoom ging optreden tegenover de clerus. Aanvankelijk politiek getint, breidde dit antiklerikalisme zich gaandeweg
uit tot andere levensgebieden: vele natuurlijke en bovennatuurlijke
waarheden, die tot dan toe object van geloof waren, worden aan kritiek
onderworpen. Het traditioneel gezag der auctoritates wordt aangevreten. Steeds meer gaat het inzicht het geloof vervangen als criterium
van de waarheid. Dit entmythologiseringsproces krijgt een onverwachte
huip in de sola-fide-leer der Reformatie, waardoor het geloof zo ver
buiten de rede wordt gesteld, dat men gedwongen is voor de aarde en
de mensengemeenschap alle inzicht te verwachten van de rede, los van.
het geloof. Het uiteindelijk resultaat van deze dissociatie is de verregaande ontkerstening van de intellectuele milieus in de 18e en 19e
eeuw. Het dialectisch materialisme ontwikkelt zich op deze lang vergaarde humus. En hiermee raken wij een tweede belangrijke factor in
de groei van de godsdienstige onverschilligheid: de religieuze desintegratie van de arbeidersgroep. Terwijl de beweging der intellectuelen
vooral door ontkerstening van het denken wordt gekenmerkt, waarbij
een zekere cultuur-kerkelijkheid kan blijven voortbestaan, is de karakteristiek van de arbeiderswereld de onkerksheid (het opgeven van
praktijken), waarbij geleidelijk ook het algemeen levensklimaat wordt
aangetast, zonder dat daarom de kerkelijkheid opvallend a fneemt. Ook
deze tweede stroming is reeds voor de 19e eeuw ontstaan, maar wordt
door de industrialisering en de stadsvorming sterk verhaast, zodat in
bijna alle landen van West-Europa de overgrote meerderheid van de
industrie-arbeiders voor de sociologische Kerk verloren gaat.
Bij het begin van de 20e eeuw zijn dus de twee hefbomen van de
Westerse macht, de intellectuele elite en het industriele proletariaat,
van de Kerk vervreemd. Op dat ogenblik bereikt het koloniaal tijdperk
tevens het hoogtepunt van zijn bloei, zodat „l'Europe sans rivages (F. Perroux) alle andere continenten niet alleen met zijn techniek en
positieve wetenschap overspoelt, maar ook met zijn ideologisch materialisme. Het godsdienstig relativisme dat naar de overzeese intellectuelen overwaait, doet de meesten van hen het voorvaderlijk geloof
opgeven of tot een cultuurtraditie herleiden, terwijl kleinere groepen
tegen het Westers materialisme in verweer komen en hun eigen godsdiensten in het Westen willen gaan verbreiden. Dit laatste werkt op
zijn beurt de reeds ver gevorderde godsdienstige verbrokkeling van het
Westen in de hand. Kortom, in minder dan een eeuw zijn bijna overal
in de wereld definitieve bressen geslagen in de grote gesloten gods-
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dienstige gemeenschappen. De scoot daartoe kwam uit het Westen.
Het is daarom nuttig, zich of to vragen in hoeverre dit Westen
werkelijk religieus onverschillig is geworden. Is er positief materiaal
voorhanden dat op deze vraag een ernstig antwoord geeft?
Nog een opmerking vooraf. We sluiten in ons overzicht bijna geheel
Noord-Amerika uit. Het boek van W. Herberg 2 ) verklaart op afdoende wijze dat in het meest geindustrialiseerde en verstedelijkte land ter
wereld een intense trend naar kerkelijkheid bestaat, in zover dat een
Amerikaans burger psychologisch moeilijk past in de American way
of life, indien hij niet tot een kerkgenootschap behoort. Wat specifiek
het katholicisme betreft, leven de katholieken der U.S.A. voor 80% in
de steden; zij Koren daarenboven overwegend tot de lagere standen en
nemen naar verhouding veel sneller toe dan de totale Amerikaanse
bevolking 3 ) . Van een algemeen geldende wet, als zouden verstedelijking en industriele arbeid dysfunctioneel werken voor het godsdienstig
leven, kan dus geen sprake zijn.
We beperken onze vraag dus tot Europa. Is het nog steeds waar dat
de intelligentsia en de arbeiderswereld ongodsdienstig zijn en de Kerk
alleen gehoor vindt bij landbouwers en middenstanders, die cultuursociologisch het verleden vertegenwoordigen?

Godsdienstige onverschilligheid bij intellectuelen
Het optimistisch geloof in de wetenschap, dat de 19e eeuw kenmerkte en talrijke intellectuelen tot afvalligheid leidde, heeft in het
midden der 20e eeuw bij velen weer plaats gemaakt voor een herontdekking van het godsdienstige, dat niet langer meer alleen beschouwd
wordt als een vluchtheuvel, maar als een natuurwerkelijkheid, even
menselijk-echt als de arbeid, de eros en de wetenschap zelf. De secularisatie van het universitair onderricht, de opkomst van de athenea
en van het gelaiciseerd onderwijs, de concentratie van talrijke intellectuelen, eerst in de liberale partijen, daarna in de marxistische, het groot
priestertekort na de Franse Revolutie, de verzwakking van de theologie,
de negatieve of minstens achterdochtige houding van de hierarchie op
politiek, sociaal en wetenschappelijk gebied, en nog vele andere factoren verklaren dat bij de eerste wereldoorlog de Kerk in vele opzichten

2) W. Herberg, Protestant, Catholic and Jew, Doubleday, 1955; ook: C. Y. Glock,
Y a-t-il un reveil religieux aux Etats-Unis? in Archives de sociologic des religions, 12
(1961), 35 - 52.
3) Tussen 1951 - 1960 nam de katholieke bevolking toe met meer dan 47%, terwijl
het bevolkingsaantal der USA in deze periode steeg met 17,15%.
9
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de indruk gaf alsof zij een definitief verdwijnende tijd nog wilde
bestendigen en meer in stand werd gehouden door het gewicht der
traditie dan door eigen vitaliteit. Intussen is er veel veranderd. De grote
theologische scholen keerden terug naar een krachtig denken op grond
van exegese, patristiek en positieve studie van de traditie. De zielzor
gers reageerden tegen de verstarring in liturgie en catechisatie. De
missionaire ervaringen in de buitenlandse en de pas ontdekte binnenlandse missies dwongen tot diepere reflexie op een aangepaste verkondiging. Dit alles werd gedragen door een krachtige stroming bij de
leken, die vanuit de jeugdbeweging in de vele vormen van katholieke
actie voor volwassenen op een voorheen nooit geziene wijze hun geloof
bewust begonnen door te denken en te beleven.
In het licht van deze evolutie krijgt het hier volgend sociografisch
cijfermateriaal uit de studies van Spencer, Matthijssen, e.a., volop zijn
zin. In Nederland telde men in 1900 op 36% katholieken in de bevolking slechts 1% katholieke hoogleraren en 7,1% katholieke hoogstudenten, in 1954 - 55, wanneer er ongeveer 40% katholieken zijn,
telt men onder de hoogleraren 22% en onder de studenten 27,3%
katholieken. In Engeland en Wales is in 1851 4% der bevolking
katholiek, in 1960 ongeveer 12%, terwijl in Schotland het percentage
katholieken in de bevolking steeg van 12,8% in 1925 tot 15% in 1960.
Tevens neemt de deelname der katholieken aan het hoger onderwijs
toe: voor Engeland en Wales van 6,65% in 1951 - 52 tot 8,10% in
1959 - 60. Ook in West-Duitsland stijgt de procentuele aanwezigheid
van katholieken onder de academici, al is er een sterke ondervertegenwoordiging in de meer positieve vakken. In Zwitserland stijgt de verhouding katholieken op de totale bevolking voortdurend, vooral in de
steden, by. Zurich, waar men in 1920 op 1.000 inwoners 250 katholieken telde en 660 protestanten, tegenover 343 katholieken en 613 protestanten in 1957. Daar de katholieken in haast alle confessioneel gemeng
de landen overwegend tot de minder gegoede klassen behoren, zal de
democratisering van het hoger onderwijs deze trend naar grotere sociale zelfbevestiging nog onderstrepen.
Deze kleine greep in een uitgebreid dossier mag volstaan om de
bewering tegen de spreken, als zou de ontkerstening zowel kwantitatief
als kwalitatief een irreversibel proces zijn. Dat daarenboven deze
katholieke intellectuelen niet enkel noch hoofdzakelijk katholiek zijn
onder sociale druk, blijkt uit het feit, dat hun aantal juist toenam in
een periode, toen die sociale druk in hun nadeel werkte en dat deze
toename hoofdzakelijk in confessioneel-gemengde landen gebeurde,
waar Been massale beinvloeding is van een homogene samenleving.
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Godsdienstige onverschilligheid bij bedienden en arbeiders
In tegenstelling tot de groep der intellectuelen schijnt, op enkele
uitzonderingen na, de godsdienstige onverschilligheid en de ontkerstening veel dieper doorgedrongen te zijn in de groep der bedienden en
arbeiders. Noch de urbanisering als zodanig noch de groot-industrie
zijn hier de eigenlijke oorzaak van, zoals uit een vergelijking met GrootBrittanie en Noord-Amerika blijkt. De eigenlijke reden is de sociale
ontworteling, die niet of niet tijdig werd opgevangen, evenmin op het
socio-culturele als op het strikt godsdienstige vlak. Bijna een eeuw
uitzichtloze arbeid, eerst in hygienisch onmenselijke voorwaarden . dan
volgens het zenuwslopende taylorisme, terwijl intussen in de steden de
zielzorg georganiseerd was in parochies, waarvan het aantal inwoners
schommelde tussen 15.000 en 120.000, terwijl de priester verscheen als
de handlanger van Staat en kapitalisme en intussen het socialisme overal de „verlossing - preekte, volstaat als verklaring voor dit godsdienstig
indif ferentisme.
Inmiddels is de materiele toestand in deze milieus zeer verbeterd,
doch er groeide ook een complexe publieke opinie als bedding voor
eigen gebruiken en normen, eigen waarde-oordelen en idealen, die
meermaals resulteren in een bijzondere vorm van schoonmenselijkheid
welke met het geopenbaarde christendom en zelfs met enige natuurlijke
godsdienstigheid vaak bijna niets meer te maken heeft. Nietttegenstaande de enorme inspanningen der christelijke sociale beweging zijn
de grote massa's uit West-Duitsland, Benelux, Frankrijk, Oostenrijk
en Italie — om niet eens te spreken van de doorsnee-Britten en Skandinaviers — nog steeds onkerks en feitelijk onverschillig. Doch zij zijn
hoegenaamd niet onkerkelijk. Talloze onderzoekingen bevestigen dit.
Wel steeg in Nederland het aantal buitenkerkelijken van 2,26% in 1899
tot 17,04% in 1947 ( en waarschijnlijk 20% in 1961) en zijn dezen
vooral vertegenwoordigd in de sterk verstedelijkte provincie NoordHolland (met 34,2% buitenkerkelijken), inzonderheid te Amsterdam
(met 45,2% ), en in de landbouwprovincies uit het Noord-Oosten, Groningen (met 27% ) en Friesland (met 23,5%). Een nauwkeurige analyse tijdens de telling van 1947 wees uit dat de hoogste procenten buitenkerkelijken bij de mannelijke gezinshoofden te vinden waren in de
klasse der vrije en hogere beroepen (met 27,2%) en in die der arbeiders
(met 25,5% ) , tegenover slechts 4% bij de landbouwers. Doch Nederland is een uitzondering. In de andere gemengd-confessionele landen is
de buitenkerkelijkheid veel geringer, zo b.v. in 1950 in West-Duitsland
slechts 3,5% (met toppen in Hamburg, 14,4%, en West-Berlijn.
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15,3% ) 4 ); in de Skandinavische landen nergens meer dan 10%, in
Zwitserland (1941) 0,8%. Wat de katholieke landen betreft zijn er
geen statistieken op basis van volkstellingen voorhanden, doch ook bier
is de kerkelijkheid zeer hoog. Van het totaal aantal in 1958 in Frankrijk
geboren kinderen (die van niet-katholieke ouders meegerekend) werden er 8,5% niet gedoopt. In Parijs bedroeg deze verhouding 30,7%
niet-gedoopten (tegenover 31,9% in 1908).
In Belgie is geen 3% niet katholiek gedoopt; zo b.v. vindt men in
de minst praktizerende provincies, Henegouwen en Luik, nog 99% katholiek gedoopten voor de stad Doornik en 95% voor de stad Luik.
Betekent dit dat er in deze landen geen uitgebreide godsdienstige onverschilligheid zou heersen? Zeker niet, zoals Boulard, wat Frankrijk
betreft (maar dit geldt voor geheel \Vest-Europa) terecht opmerkt: „Le
vrai phenomene de dechristianisation n'est donc pas a chercher dans le
domaine de l'appartenance religieuse (dans une augmentation de la
dissidence) mais dans une degradation interne du contenu chretien
chez les baptises".
De symptomen zijn klassiek en gelden nog veel meer voor de protestantse dan voor de katholieke landen: de niet-gecatechiseerden nemen
toe; velen die de catechismus volgen praktizeren niet meer; toenemend
uitstel van het doopsel; stijging van het aantal burgerlijke huwelijken;
uitermate lage praktijk bij de protestanten. Of de zondagspraktijk der
katholieken erg gedaald is, valt te betwijfelen. Onderzoekingen te
Parijs, Chartres, Orleans, enz. wijzen erop dat de praktijk in Frankrijk
honderd jaar geleden meestal een beetje lager lag dan tegenwoordig;
op grond van statistisch materiaal, dat 70 bisdommen en bijna alle grote
agglomeraties omvat, mag men voor Frankrijk 32,5% volwassen
paschanten en 26% volwassen zondagspraktizanten rekenen. Belgie
4 ) Vanzelfsprekend hebben de beide wereldoorlogen diepe sporen nagelaten in het
Duitse katholicisme. Beperkt men zich tot het sociografisch aspect ervan, dan verdienen de volgende constateringen op basis van de Kirchensteuer-statistieken de aandacht. Met uitzondering van de jaren 1946 r 49 hebben elk jaar, van 1918 tot 1958,
meer Duitsers de RK Kerk verlaten dan er zich toe bekeerden of terugkeerden. De
afval geschiedde parallel in de Evangelische Kerk en had er nog grotere afmetingen
(3 tot 4 maal meer). Het aantal kerk-verlatenden is, gezien de enorme politieke druk,
in de Sovjet-zone groter dan in de West-Duitse Bondsrepubliek. Zo b.v. in het
negatieve topjaar 1958 verlieten 9,17/10.000 katholieken de Kerk (tegenover 7,92/
10.000 bekeringen) in de Bondsrepubliek, tegenover 126,82/10.000 katholieke kerkverlatenden (tegenover 8,69/10.000 bekeringen) in de Sovjetzone. Ongeveer de helft
der katholieken, die de Kerk verlaten, gaan over naar de Evangelische Kerk (gemengde huwelijken), terwijl slechts 1 op 7 van degenen die de Evangelische Kerk
verlaten, katholiek worden en al de overigen ofwel het christendom vaarwel zeggen
ofwel overgaan naar een sekte. Dat de katholieke Kerk haar verhouding in de totale
bevolking toch weet te handhaven, is te danken aan haar hoger geboortecijfer.
(N. Greinacher, The development of applications to leave the Church and the transfer from one Church to another, and its causes in Social Compass 8 (1961), 61 - 72).
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heeft ongeveer 48% zondagspraktizanten en West-Duitsland waarschijnlijk evenveel. Nu weet men echter niet of dit een achteruitgang of
een vooruitgang tegenover het verleden betekent. Wel zijn het overal
de arbeiders die de laagste praktijkcijfers aanwijzen — en dit in alle
continentaal-Europese landen, zo bij katholieken als bij protestanten.
Enquetes naar de geloofsinhoud bij deze kerkelijken-zonder-praktijk
zijn eveneens revelerend: de onwetendheid inzake verrijzenis, onsterfelijkheid, Godsbestaan, Godheid van Christus, enz. is quasi-universeel.
Nochtans moet men zich ook hier voor ongegronde veralgemeningen
hoeden. Vooreerst zijn lang niet alle Europese industrie-gebieden onkerks zoals blijkt uit de voorbeelden van Belgisch- en NederlandsLimburg, Bilbao en een aantal gewesten in Zwitserland (om van het
Oost-Europese Polen niet te spreken). Vervolgens is er geen vaste
correlatie tussen onkerksheid en industrialisatie; de praktijk in het
Roergebied ligt merkelijk hoger dan in de Luikse industriele zone en in
de Borinage. Tenslotte is onkerksheid geen irriversibel proces: de pastoraal minst verzorgde wijken van Madrid bewijzen dat een resolute omkeer in de zielzorgmethodes op korte tijd een echte herkerstening op
gang kan brengen. Ook de Vlaamse katholieke arbeidersbeweging heeft
veel teruggewonnen. Doch dit blijven uitzonderingen. Het algemeen
godsdienstige beeld van de arbeidersmassa's in de landen van WestEuropa verschilt onderling steeds minder. Zal de toenemende sociale
differentiatie binnen deze vroeger amorfe arbeidersmassa ook het godsdienstig beeld wijzigen en zal de democratisering van het hoger onderwijs, door toevloed van arbeiderskinderen in de groep intellectuelen, ook
de godsdienstige ontwikkeling van deze groep veranderen? Hier zoals
overal zal aangepaste catechisatie hoofdzaak zijn. Geloof en ongeloof
zijn immers geen natuurnoodzakelijke evolutie-momenten ( zoals de
schema's van andersdenkenden gaarne voorhouden) , maar resultanten
van een concrete keuze, die op grond van verkondiging gebeurt.
Godsdienstige onverschilligheid bij praktizerende katholieken
De relatieve en meestal ook absolute afname der roepingen is een
feit in de meeste landen van West-Europa. Vooral vele zusters- en broeders-congregaties gaan snel achteruit, zonder naar het schijnt evenredig
door de stijgende roepingen voor seculiere instituten gecompenseerd te
worden. De specifiek katholieke pogingen op internationaal gebied beantwoorden niet aan de (schijnbare?) sociologische betekenis van de
katholieke groep. De bloeiperiode van sommige sterkgeorganiseerde
vormen van de Katholieke Actie schijnt tevens tot het verleden te behoren: de moderne mens schijnt gekant tegen alle massificering. Omge-
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keerd is de verdieping en vermenigvuldiging van vele kleine kernen een
ontegenzeggelijk winstpunt. Aldus heeft men de indruk dat onder de
praktizerende katholieken de echt godsdienstige substantie kwalitatief
vermeerdert, kwantitatief echter afneemt — zoals de kerkgeschiedenis
dit steeds toonde in perioden van crisis. Duizenden kerken geven de
indruk van routine-plichtsvervulling, niet van gemeenschappen, waar de
lief de een voortdurende bron van nieuw Leven is. Misschien is de toestand in vergelijking met het verleden niet slechter geworden; in vergelijking echter met de krachtige uitdaging die de „werelcr — vooral het
marxisme — nu en morgen tot de Kerk richt, is elk nalef optimisme
zelfbedrog. Niet zonder reden spreekt Rahner van een planetarische
Diaspora en voegt er de volgende diagnose aan toe: „Wir sind sogar
unzweifelhaft in einer Periode, wo diese Diasporaisierung noch welter
fortschreitet, welche Griinde immer dafiir namhaft zu machen waren-.

Godsdienstige onverschilligheid als socio-psychologisch fenomeen
Bovenstaand sociografisch panorama reveleerde reeds enkele der
dieper liggende motiveringen voor de huidige godsdienstige onverschilligheid. Bij de massa der West-Europese bevolking schijnt deze door
een grote eenvormigheid gekenmerkt to zijn. De druk der publieke
opinie kan er in de oude christelijke landen nog enige praktijken inhouden; in feite, Spanje wellicht gedeeltelijk uitgezonderd, ligt de belangstelling elders, bij de nieuwe waarde die de moderne samenleving aanbiedt. Het irreflexieve karakter van deze godsdienstige onverschilligheld valt op: men leeft zonder God, maar negeert niet klaar en duidelijk
Gods bestaan. Het grote verschil met vroeger ligt echter niet in deze
praktische onverschilligheid, doch in het institutionele karakter ervan.
Functioneel gezien heeft de godsdienst als integrerende factor van de
samenleving zeer veel betekenis verloren. De vijf grote kringen waarin
het bestaan van de doorsnee-mens zich afspeelt zijn a-religieus: de
Staat, de onderneming, de beroepsorganisaties, het ontspanningsmilieu
en het gezin. Een micro-sociologische vergelijking met de toestand in
het begin der vorige eeuw zou zeer revelerend zijn. Nu vormen de vijf
vermelde kringen even zovele van elkaar vrij sterk onderscheiden sociale levensgebieden, waarin het godsdienstige zo goed als niet ge'inte
greerd is. De meerderheid ondergaat deze godsdienstige vervreemding
passief en onbewust; vele leiders werken haar in de hand. Bij de meer
reflex levende groepen is er een grote verdeeldheid. Velen geloven
enkel in de mens en erkennen dat zij buiten de mens geen metafysische
behoeften meer hebben. Het mysterie van de mens is zo groot, dat men
het mysterie van God niet meer nodig heeft. En hier verschilt de instel-
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ling van de Westerse humanisten, van Skandinavie tot Rome, hoegenaamd niet van die der marxisten — tenzij dan, dat de inzet dezer
laatsten resoluter en doelmatiger is. Dan zijn ze die twijfelen aan alles
en zich de uiteenlopendste grondwaarden uitkiezen, van kunst tot sport,
van wetenschap tot eros, van politiek tot zelfs godsdienst.
Tenslotte zijn er degenen die geloven in God zoals deze is, het hart
van mens en mensheid en de Heer der geschiedenis. Hoe talrijk deze
laatsten zijn, weet niemand; of zij weer of minder talrijk zijn dan de
bewuste atheistische marxisten, weet men evenmin. Hier stoten wij —
dus zeer vlug — op de grenzen van een sociologische benadering van de
godsdienstige onverschilligheid. Hoe sterk in feite de werkelijk drijvende krachten zijn in de wereld voor de uitschakeling van God of voor
zijn souvereiniteit, is Gods geheim. Toch is dit koude, onzichtbare front,
mèer dan het andere, beslissend voor de toekomst der aarde.
Psycho-sociologisch kunnen nochtans enkele aspecten verder belicht
worden. Vooreerst kan men de vraag stellen of de onverschilligheid een
symptoom is van ontkerstening of van niet-kerstening. Het antwoord
is duidelijk: de sociologie openbaart veeleer het nog niet doorgedrongen-zijn van het christendom dan het ondubbelzinnig afgewezen-zijn.
Zij leers dat een aantal factoren, kenmerkend voor de technologische
beschaving, dit doordringen zeer sterk hinderen. Vervolgens toont een
andere analyse der onverschilligheid heel dikwijls aan, dat het onkritisch op êên lijn en als een werkelijkheid verkondigen van het Evangelie
en van een aantal historisch-culturele en kerkelijke gebruiken rampzalige gevolgen kan hebben. De intellectuele traagheid en de on-evangelische sleur in de aanpak der werkelijke problemen hebben bijgedragen
tot een toestand, waarbij de vorm en de inkleding van de verkondiging
die verkondiging zelf vaak radicaal onmogelijk hebben gemaakt. De zin
voor objectiviteit en doelmatigheid, die de technische tijd met zich
bracht, stelt immers ook aan de geloofsverkondiging hope eisen van
authenticiteit. Deze toenemende kritische zin zal de christelijkheid van
de boodschap zelf ten goede komen. Zoals Congar het uitdrukt: „la dechristianisation de la sociêtê correspond aussi a une depaganisation du
catholicisme". De zin voor objectiviteit is overigens een gevolg zelf van
het christendom, dat overal de natuurgodheden verdreef, de Staat desacraliseerde en de aarde aan de mens gaf, niet om er zich tegen te beschermen maar om ze te beheersen.

Godsdienstige onverschilligheid als theologisch mysterie
Het gevaar is niet denkbeeldig dat het [enomeen van de godsdienstige onverschilligheid ook door gelovigen los gaat beschouwd worden van
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het mysterie der onverschilligheid zoals dit zich op het huidige ogen
blik van de heilsgeschiedenis aan ons openbaart.
Over de tweede bijeenkomst te Nyborg in Denemarken (herfst
1960) van de Conferentie der Europese Kerken, waarbij 56 niet-Roomse Kerkgemeenschappen uit 20 landen zijn aangesloten, schreef H.
Beckmann in Rheinischer Merkur (21.10.1960) een beschouwing die
tot nadenken moet stemmen: „Es ist unter evangelischen Christen nahezu Mode geworden, die Sakularisation zu preisen and in einer wahren Koketterie der Selbstbezichtiging etwa mit den Worten von Dr.
Van Leeuwen zu fragen: 'Muss die Kirche nicht selbst erst im tiefsten
Sinne entchristlicht werden?' oder aber: 'Ware es nicht besser vorlaufig die Kirche aus unserem Thema zu streichen?' Von da aus ist es
dann gar nicht mehr welt zu dem Satz: 'Es handelt sich darum dass die
Kirche als Institut bereit sein muss, zu sterben, wenn ihr Dienst an
dieser Welt das fordert' Ook de tweede hoofdreferent, Prof. Jeschke
uit Tsjekoslovakije, sprak in dezelfde zin. De volgende stap is dan ook
duidelijk: de toekomst van het geloof is het ongeloof, zoals Szszesny
beweert 5 ). Daarmee zou de Kerk dus enkel een moment zijn in de
langzaam groeiende zelfreflexie van de mensheid en zou men haar
dienen op te vatten als een eerbiedwaardig, maar voorbijgestreefd
laatste schuiloord van God in de evolutie van de menselijke geest, zoals
en Comte en Marx verkondigden.
Op grond van het aangehaalde sociografische feitenmateriaal kan
men dit echter niet zeggen. Daarvoor zijn de feiten en hun interpretatie
veel te complex. In de eerste plaats constateert men in de wereld als
geheel, naast een groeiende kwantitatieve en kwalitatieve ontkerstening, eveneens een toenemende kwantitatieve en kwalitatieve kerstening, vooral, zoal niet uitsluitend, ten voordele van de Katholieke Kerk.
Geen enkel eerlijk observator kan hier spreken van een duidelijke êènzinnige evolutie. De bloei van het specifiek katholiek leven en denken
is overigens sinds de Reformatie nooit tref fender geweest dan nu. Daar
staat echter tegenover: de enorme uitbreiding van een grondig geseculariseerd socialistisch humanisme en van het wereldcommunisme. Aldus
ontkomt men niet aan de indruk dat de wereld steeds meer in drie
ideologisch gescheiden blokken wordt verdeeld. Nog veruit het grootst
is de groep der Godgelovigen, waarvan de katholieken de kern vormen
(en deze is nog hoofdzakelijk geconcentreerd in de zes landen van
Klein-Europa). Vervolgens is er de groep der niet-communistische
ongelovigen, die opvalt door haar heterogeniteit en waarvan vele der
meest dynamische persoonlijkheden voortdurend verleid worden om
5 ) G. Szszesny, Die Zukunft des Unglaubens, Munchen, 1958.
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over te lopen naar de derde groep, die der communistische ongelovigen.
Deze laatste, waarvan het zwaartepunt samenvalt met het demografisch
zwaartepunt van de wereld, heeft in de nabije toekomst objectief gezien
ongetwijfeld de grootste mogelijkheden. De stelselmatige antigodsdienstige actie in Rusland heeft van dit land een uiterlijk grotendeels
atheistisch gebied gemaakt. In het grootste land ter wereld, het Chinese
subcontinent van Azie, werd elke feitelijke erkenning van Gods bestaan
snel en doelmatig geschrapt uit het gehele cultuurpatroon. Doch hiermee is niets bewezen. Aangezien elke spontane opinievorming uitgesloten is, kan men de publieke opinie in deze landen niet onderzoeken.
Zolang de affirmaties van de communisten oncontroleerbaar blijven,
ontbreekt hun elke wetenschappelijke basis en ernstige bruikbaarheid.
Omdat het demografisch zwaartepunt ligt in een jong land, zonder
ernstige christelijke traditie en zelfs zonder belangrijk godsdienstig verleden, is het echter niet onwaarschijnlijk, dat men in de tweede helft
der 20e eeuw zal overgaan van een wereld die voor de overgrote meerderheid expliciet Godgelovig was, naar een wereld waar de Godgelovigen numeriek de minderheid zullen uitmaken. Dit fenomeen overtreft
in belangrijkheid alle andere, zowel van politieke als van wetenschappelijke aard. Indien er geen onverwachte ommekeer komt, zal de Godgelovige mens als zodanig steeds minder te zeggen hebben bij de
opbouw van de nieuwe wereld. Hier raken wij de kern van het mysterie
van het onheil dat wij nu meemaken. Voor miljarden zal de overgang
van natuurlijke godsdienstigheid naar expliciet christendom vervangen
worden door de overgang naar ongodsdienstigheid — en dit op het
ogenblik dat de wereld werkelijk een wordt. Doch juist deze groeiende
eenwording kan doen vermoeden dat de contacten tussen de Godgelovigen en de andersdenkenden zullen toenemen en dat, na een periode
van een of twee generaties van bedwelming door het contact der jonge
volkeren met de tovermacht van wetenschap en techniek, de geestelijke
onbevredigdheid weer sterker zal doorbreken, zoals dit gebeurde in de
U.S.A. en in vele der rijkste landen van West-Europa. Of intussen de
momentele sociologische verzwakking van de Kerk ( en de Godgelovigheid) tot een concentratie zal leiden van het echte geestelijke bestaan,
dat door verdieping en uitzuivering bron wordt van heviger, ook sociologisch tastbaar verrijkender leven, dan wel of de koude oorlog tegen
de Kerk aan beide zijden van het ijzeren gordijn met meer geraffineerde
doelmatigheid zal worden doorgevoerd — en de Kerk voor lange tijd
tot een „kleine kudde" zal worden herleid — dat alles kan niemand
voorspellen. Een zaak is zeker: nergens in de Schrift staat dat voor de
definitieve eindtijd de gehele aarde eens tot een gemeenschap van
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gelovigen zal samengroeien; haast overal lezen wij het tegendeel. Ner.
gens is geopenbaard dat de waarheid van de Kerk correlatief is aan
haar sociale invloed en macht; integendeel als enige kracht draagt zij
de mensgeworden Waarheid en Lief de en sinds Christus' kruis werd
deze door haast alle machthebbers van de wereld (waarvan een goed
deel zelfs tot de Kerk behoorde) vervolgd. Het ongeloof is een mysterie, even groot als de andere openbaringsgeheimen. Maar dit ongeloof
wettigt noch het overnemen van de machtsmiddelen van de kinderen
der duisternis noch het afsluiten van „de stad op de berg" in een getto.
Wel zal de sociologische verschijningsvorm van het kerkelijk getuigenis door deze gewijzigde situatie diep beinvloed worden en ook
moeten worden. De Kerk, die de goddelijke opdracht heeft gekregen
te verkondigen, heeft niet het recht, in het defensief te blijven. Maar
haar klassieke middelen tot offensief optreden zijn in de gemengde
wereld voor een goed deel onbruikbaar geworden. Steeds meer zal
dwang en traditie plaats moeten maken voor overtuiging en authenticiteit. Het ideaal van de massakerk, waarin het gewicht der homogene
mensengroepen en sociale structuren de zwakkere schapen binnen de
kudde houdt, is minder dan ooit realistisch. „Das Christentum wird aus
einem Nachwuchschristentum ein Wahlchristentum", zegt K. Rahner.
Ongetwijfeld zullen hieruit nieuwe structuren ontstaan, maar deze zullen meer op het voortdurend revitaliseren van relatief kleine en niet
meer omnifunctionele groepen in diaspora-situatie dienen afgestemd te
worden dan op het in stand houden van massieve kaders en onpersoonlijke drukmiddelen. De christenheid als een structureel en functioneel
de hele cultuur doordringende sociale werkelijkheid is voorbij.
De Kerk dient daarom in deze Concilietijd de moed te vinden een
aantal oude, vertrouwde zekerheden van sociologische aard op te geven
en het arsenaal van de haar ter beschikking staande apostolische middelen tot een minimum, maar dan een doelmatig minimum. te herleiden.
Dan zal het specifiek christelijke van haar boodschap duidelijker en
helderder tot uiting komen en ook meer kans hebben om verstaan en
aanvaard te worden door elke mens van goede wil. Hoe dit binnenkerkelijk conflict tussen de judaIzanten en de katholieken nu, in onze
eengeworden wereld, met zijn versnellende geschiedenis, zal worden
opgelost, zal afhangen meer van de arme luisterbereidheid naar Gods
Geest, een Geest van Kracht en Eenvoud, dan van de vastberaden wil
tot aanpassing terwille van de efficaciteit. De echtheid van de Kerk is
immers de enige bron van werkelijke doelmatigheid, en alleen wie claAr
Gods transparantie in haar weigert, is een echte ongelovige.

KUNSTKRONIEK

Auguste Manche
WOUTER KOTTE

ANNEER men onze tijd in het kort zou willen karakteriseren, doet men
dat wellicht niet beter dan door te zeggen, dat hij het besef van de
vanzelfsprekendheid der dingen verloren heeft. De snelle technische ontwikkeling en de talloze uitvindingen op velerlei gebied hebben — het is herhaaldelijk gesignaleerd — het aanzien van de wereld binnen een tijdsverloop van
vijftig jaar volledig veranderd. Met deze ingrijpende wijzigingen is aan het
gevoel van veiligheid, van geborgenheid en daarmee aan het besef van de
vanzelfsprekendheid der dingen een einde gekomen. Natuurlijk heeft het leven
altijd al zijn problematische kanten gehad, maar deze zijn nog nooit zo gechargeerd naar voren getreden als in de moderne wereld. De mens is verplicht de
vragen van wezenlijk belang opnieuw te stellen en op eigen wijze te formuleren.
Dat velen door de vloedgolf van veranderingen op drift zijn geslagen en zijn
aangespoeld in het niemandsland van ongeloof en wanhoop, is daar een tragisch
teken van. De kunst, die niet alleen een verheviging, sublimering van de werkelijkheid moet zijn am waarlijk kunst te heten, demonstreert dit alles in haar
functie van spiegel van de werkelijkheid niet minder duidelijk. Of de kunstenaar zich nu van de visuele werkelijkheid afwendt en abstract gaat werken, of
niet, altijd ligt in de keuze van zijn onderwerpen (ook al zijn deze voorstellingsloos !) en de manier van werken een programma opgesloten. In zijn werken
toont een kunstenaar, wie hij is en hoe hij in deze wereld staat.
Indien men met het werk van de bronsgieter-beeldhouwer Auguste Manche
wordt geconfronteerd, komt men onwillekeurig voor de vraag te staan, of de
kunst wel een zo duidelijke afspiegeling van de werkelijkheid is, als ik beweerd
heb. En inderdaad, de werken van Manche staan ver van de existentiele problematiek dezer dagen, waarmee overigens niet gezegd is, dat aan zijn werk
geen diep doorleefde existentiele ervaringen ten grondslag liggen. Zij:n beelden
zijn van zo'n fijnheid, van zo'n „doorzichtigheid" haast, dat men zonder meer
weet, dat de drijfveer van zijn scheppen niet de radeloosheid of het op-drift-geslagen-zijn is, maar integendeel het vertrouwen en het zich verankerd weten in
Gods lief de en rechtvaardigheid. De moderne mens zonder geloof staat tegenover het eeuwige als in het duister, vlak voor de gaping van het niets, van het
absurde. De diepste gronden tot zekerheid ontbreken hem. Zo wordt voor hem
het in deze wereld geworpen zijn een zaak van onophoudelijke kwelling. Juist
deze gekweldheid, opstandigheid en dikwijls ook hulpeloosheid zijn kenmerkend voor een groot deel der hedendaagse kunstproduktie. De problematiek van
Manche speelt zich op een ander vlak af. Bij hem is het niet het eeuwige, maar
deze wereld, die onophoudelijk van karakter wisselt en die grate bezorgdheid
wakker roept. Wat Manche beangstigt, is de vraag, waarheen deze snelle en
voortdurende veranderingen de mens tenslotte zullen voeren. Men ziet, dat deze
open vraag de beklemming is, die ieder denkend mens van vandaag met zich
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meedraagt. Toch staat Manche zo sterk tegenover deze beangstiging, dat hij
haar niet de kans geeft in zijn werk door te dringen. Als kunstenaar is hij
„spelende voor Gods aangezicht" en niet een „penseur avec les mains".
Auguste Manche is op 29 november 1916 te s' Hertogenbosch geboren.
Thans woont en werkt hij in Arnhem. Zijn prestaties op school bevonden zich
beneden de middelmaat. Na het verlaten van de lagere school heeft hij veel gedaan aan zelfvorming en zelfontwikkeling. In de werkplaats van zijn vader, die
een schildersbedrijf bezat, komt hij er al op jeugdige leeftijd toe kleuren te
mengen en te schilderen. Met schildershamer en beitel gaat hij grote keien
en stukken mergel in de omgeving te lijf om er koppen of figuren uit te kappen.
Vanaf zijn achttiende jaar volgt hij tekenlessen aan de ambachtsschool. Tijdens
deze periode ook wordt hij zich van zijn verdere weg en eigenlijke roeping om
te beeldhouwen bewust. In 1937 vestigt hij zich te Groesbeek. Hier ontwerpt hij
een crucifix, dat door Van Rossum te Utrecht aangekocht werd en in 1953 nog
in licentie werd nagegoten! Een „zogende boerenvrouw" in terra cotta, uit 1937,
waarvan 't origineel waarschijnlijk verloren is gegaan, valt op door zware
vormen en een zeker expressionisme. Van de wat gedrongen en gezette moedergestalte gaat een boerse rust uit. Met verstilde aandacht kijkt de vrouw naar
haar kind. Dit beeldje heeft een aparte plaats in het oeuvre van Manche. De
grovere, nederlandse vormgeving, die er nog in te vinden is, zal langzamerhand
plaats maken voor een gestileerde, meer franse materiaalbehandeling en opvatting, zonder nochtans tot manierisme te vervallen.
Kan men in de afbeelding van de „zogende boerin" een waardeerbaar primitivisme bespeuren, Manche zelf vond destijds, dat zijn werk aan een technisch
tekort leed. Hij begeeft zich naar Antwerpen om les te nemen aan de kunstacademie. Hier komt hij in contact met de vlaamse beweging en wordt lid van
Ferdinaso. Evenwel beseft Manche al spoedig, dat er in Antwerpen niet veel
van werken en studeren zal komen. Hij keert naar Gelderland terug en wendt
zich tot de toenmalige directeur van de middelbare school voor beeldende kunst
en kunstnijverheid te Arnhem, G. J. van Lerven. Deze plaatst hem in overleg
met de beeldhouwer Gijsbert Jacobs van den Hof, die ook zijn leermeester
wordt, in de derde klas. Toch werkt de waardering, die op deze wijze voor zijn
kunnen wordt getoond, niet stimulerend. De jonge Manche zelf wordt steeds
minder tevreden over zijn arbeid. En inderdaad, het juk van het academisme,
dat Jacobs van den Hof zelf niet altijd heeft kunnen ontlopen, zal wel niet op
zijn schouders gepast hebben. De school en de nauwgezette lessen werken verstarrend en remmend. Tenslotte verlaat hij de school, zonder deze geheel te
hebben doorlopen en neemt hij, wederom als autodidact, zelf zijn verdere vorming ter hand.
Het eigenlijke oeuvre van Auguste Manche dateert van Ina de tweede wereldoorlog; van 1947 om precies te zijn. Naar de onderwerpen laat zijn werk zich
zeer gemakkelijk in een viertal verschillende onderverdelen: portretten, wandversieringen of vlakvullingen, religieuze voorstellingen en tot slot nog de bransplastiekjes. En als om aan te tonen, dat de kunst zich nu eenmaal niet in welk
keurslijf dan ook laat dwingen, blijven er nog een aantal beelden over, die in
geen van de genoemde categorieen zijn onder te brengen. Gelukkig maar, want
verstarring in de kunst betekent zoveel als verstarring van het leven zelf. De
techniek is bij Manche heel nauw gebonden aan het materiaal; zo nauw zelfs,
dat men bij oppervlakkige beschouwing van zijn oeuvre geneigd is zich of te
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vragen, hoe werken van een dergelijk verscheiden allure uit handen van een en
dezelfde kunstenaar kunnen komen. Bij een dieper doordringen in de artistieke
productie van deze beeldhouwer en bij een scherpere datering daarvan, ziet
men echter, dat dit een al te vlug gestelde vraag is en dat er verder sprake is
van een groei, van een ontwikkeling. Tussen de grate, zware beelden in engels
of frans zandsteen en de spirituele bronsplastiekjes zijn inderdaad grate verschillen aanwezig. Maar deze laten zich zeer goed verklaren door de intentie,
die in een beeld schuilt, door het materiaal, waaruit het vervaardigd is en door
de juiste plaatsing in de ontwikkelingsgang van deze kunstenaar.
Psychologische karakterisering geeft Manche alleen in zijn koppen en protretstudies. Zijn verder werk bezit, zoals we zullen zien, een ander uitgangspunt.
Hoewel dus het eigenlijke oeuvre in 1947 een aanvang neemt, mag toch niet
vergeten worden het fijne en karaktervolle kinderkopje „Biebel" in brons, dat
uit 1941 stamt, te vermelden. Er schuilt een klassicistische zuiverheid in, die
aan Houdon doet denken. Wel zeer contrasteert dit kopje met „Brigitte" uit
1948, in welk meisjesgelaat een teveel aan volwassen resignatie schuilt. Het is
een van de weinige werken, waarin Manche niet vrij te pleiten is van een te
zware pathetiek. Het portret B.L. (1947) is een taille directe in franse zandsteen. Bij deze wijze van werken kapt de beeldhouwer rechtstreeks in het blok,
zonder gebruikmaking van een model of van de puncteermethode Imponerend door strengheid en mannelijke rijpheid is het portret J.B. in cement
(1947). Zeker een op zichzelf staande waarde bezittend, kan men niettemin
een vervolmaking van deze kop zien in het bronzen portret van Roel Houwink
(1952). Vastberaden en open, maakt dit gelaat een sterke indruk. Dit portret
geeft niet alleen het uiterlijk en het innerlijk van Houwink, maar als het ware
diens hele geestes- en ideeenwereld in een momentopname. Nu biedt, zoals we
ook verderop nog zullen zien, zonder enige twijfel het brons aan Manche de
grootste mogelijkheden om zijn concepties te realiseren. Het portret „Nelleke"
(1953), een dochter van de kunstenaar, illustreert dit. Het is een zeer bij zonder
kopje in brons. Onder de kaboutermuts komen de haren van het meisje uit en
vallen over haar wenkbrauwen heen, zodat ze deze volkomen verbergen. Ook
hier een lichte berusting in de grote ogen, maar van opzij gezien vleugelt over
de wang een lichte glimlach. Van de zijkant ook zijn de tengergehouden schouders en 't strakke lijfje het meest aanvaardbaar.
De wandversieringen of de vlakvullingen van Auguste Manche bezitten dikwijls een monumentaal karakter. Doordat dit soort werk zeer nauw met de
wensen en de bedoelingen van de opdrachtgever moet corresponderen, vinden
we er veel uiteenlopende onderwerpen bij. Gesteld kan worden, dat Manche
er over het algemeen goed in geslaagd is om met een enkel poetisch beeld een
duidelijke typering te geven. Bij zijn wandversieringen streeft hij een zo groat
mogelijk functioneel verband na tussen muur en decoratie. Deze laatste dient
in de muur opgenomen te zijn als wijn in een glas. Voor de Boerenleenbank
te Someren vervaardigde Manche in 1952 een relief in rode zandsteen (50 cm).
Twee engeltjes binden een juist door hen gemaaide schoof koren op. De samen1 ) De puncteermethode is een hulpmiddel om tot preciese overbrenging der vormen
van het model of van een ontwerp op een steenblok te komen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een op een stellage gemonteerde grote passer. Een drietal uitspringende
punten worden op het steenblok aangegeven. Dit wordt nu telkens met drie andere
punten herhaald.
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werking tussen hemel en aarde bij de arbeid van de boer is hiermede aangegeven, terwijI tevens de gedachte: „wie wat bewaart, heeft wat" zijn uitdrukking heeft gevonden. Van 1953 dateert het relief in kunststeen (1,50 m.) aan de
voorzijde van de St. Isidoruskapel op „Ons Erf" in Berg en Dal: de biddende
mens bevindt zich tussen de vogelen des hemels ! Een religieus motief ook,
maar nu in sgraffito, siert de gevel van de r.k. landbouwhuishoudschool te Elst
in de Over-Betuwe. Uitgebeeld is de patrones van de school „Maria, Middelares
van alle genade" (1954; 3,85 m.). De Moeder Gods heft haar genade-uitdelende handen omhoog tussen een boer, die met zijn landarbeid bezig is, een zich
naar de kerk begevend gezin, een moeder, die het eten bereidt en haar kind
verzorgt. De afgebeelde zon geeft aan, dat wij bij het genieten van het zonlicht
ook aan de medierende functie van Maria dienen te denken. Een paard en een
haan betrekken eveneens de vrucht van hun dienstbaarheid aan de mens op de
bemiddeling van Maria bij de uitdeling van alle genade. Wat wij hier zien, is
geen ingewikkelde metafysische symboliek, maar een eenvoudig en zuiver geloof, verbeeld in een ieder aansprekende taal. Met betrekking tot deze gevelversiering is het woord van paus Pius XII: „De kunst is geen kunst meer, wan.neer zij uitleg behoeft" aangehaald. In het relief in engelse kalksteen (1955; 2
m.) voor de r.k. landbouwhuishoudschool te Klazinaveen is de beeldhouwer
niet geheel aan een zekere overladenheid der vormen ontkomen, terwijl de kunstenaar zijn poetische eenvoud in de versiering van het trappenhuis hervonden
heeft. Eveneens bekoort het mozaiek-beton-relief (1957; 2,20 m.) voor de
huishoudschool te Koevorden. Het werk bestaat uit vier delen, die in een plastische verhouding vrij ten opzichte van elkaar op een bakstenen muurvlak zijn
aangebracht. De strenge, kubuserende lijnen vinden hun oorsprong in het
materiaal, dat zich hiervoor uitstekend leent. Het tufstenen relief in een muur van
het verpleegstershuis te Zwolle stelt de „barmhartige samaritaan" voor (1957;
3 X 2,50 m). Wat deze afbeelding een macabere bij smack geeft, is de reminiscentie, die de uitgeteerde zieke oproept aan een slachtoffer uit een concentratiekamp. Ook de meer geslaagde reliefs tussen de ramen zijn van Manche. Ben
omvangrijke arbeid vormde de versiering van het nieuwe Scala-theater te Nijmegen (1957/8). Aan de vele decoratieve details in sgraffito in de voorhal en in
de benedenfoyer is een verantwoord aanzien gegeven. De grote zaal kan trots
zijn op twee reliefs in stucwerk (3,50m); een van Pierrot, met achter hem een
grote vogel en een van een harpspeler, in zijn spel begeleid door fluitende
vogels in een boom. Een zesdelig relief voor van Dijk en Witte te Arnhem
(1957) geeft de vervaardiging van een kostuum te zien. Het verhalend karakter van dit werk grijpt rechtstreeks terug op de verhalende tableaux der oudegyptische grafkamers.
Aandacht apart verdienen de in 1959 vervaardigde kruiswegstaties voor de
St. Walburgiskerk te Arnhem. Naar de gemaakte indeling zouden zij tot de
voorgaande categoric van vlakversiering gerekend kunnen worden. Volgens hun
onderwerp behoren zij echter meer tot de groep der religieuze werken. De
kruisweg bestaat uit 14 bronzen plateaux van 32,8 x 28 cm. Door zich tot het
wezenlijke van het lijdensgebeuren te beperken heeft Manche een uiterste aan
zegbaarheid bereikt. Niets, dat niet tot het essentiele van de kruisweg van
Christus behoort, leidt de aandacht op een zij spoor. Vier personen is het grootste
aantal, dat op een plateau voorkomt; soms ook is Christus in Zijn verlatenheid
alleen afgebeeld. De leeggelaten vlakken krijgen door oneffenheden in het
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brons de werking van ruimten, waarin men als deelnemer binnen het lijdensgebeuren kan treden. Met moet zijn keuze maken: voor of tegen Christus. Zeer
sterk wordt dit alternatief ons door de derde statie gesteld. Aan welke zijde
zullen wij ons scharen ? Aan die van de romeinse soldaat, die met zijn speer de
situatie schijnt te beheersen, of aan de kant van de onder het kruis bezweken
Heiland ? De achtste statie nodigt de beschouwer — toeschouwer zou hier een
verkeerd woord zijn — uit om zich tussen de wenende vrouwen te begeven, om
met hun ogen Christus in Zijn lijden aan te zien en om met hun gebroken hart
Zijn smarten te bewenen. Een kruisweg, die de gelovigen tot een dergelijk actief
meeleven aanzet, mag een niet genoeg te waarderen schat voor een kerk heten.
Deze moderne staties beantwoorden dan ook geheel aan de eis van Durandus,
dat de afbeeldingen in een kerk leesboeken en geschriften voor de leken moeten
zijn 2 ). Hoewel Manche tegenwoordig zelf giet, zijn deze 14 kruiswegstaties
cire perdue 3 ) gegoten door de firma Joosten, eertijds in Arnhem gevestigd,
thans te Soest.
Met het vermelden van Durandus werd naar de Middeleeuwen verwezen. Dit
gebeurde niet willekeurig. Manche is een groot bewonderaar van de gotische
kunst en van de middeleeuwse gemeenschapsgedachte, die beide tot de bouw
van ten hemel strevende kathedralen met hun extatische schoonheid hebben
geleid. Volgens Manche moet de kunst in de gemeenschap wortelen. Met deze
gedachte wil hij tevens zijn eigen kunst een meer algemene grondslag tot aanvaarding geven. Dat zijn werken deze algemenere grond tot appreciatie bezitten,
is echter mijns inziens niet hieraan te danken, maar aan de spontaneiteit, het
poetisch élan, de spirituele vreugde, die zijn meeste werken uitzingen. Zijn antiindividualistische kunstopvatting verhindert Manche intussen ,niet zich volkomen persoonlijk te uiten. Wil hij niettemin staande houden, dat zekere elementen uit de middeleeuwse gemeenschapskunst in zijn eigen kunst doorwerking
hebben gevonden, dan moet die doorwerking elders gezocht worden. Evenals de
middeleeuwse kunstenaar is Manche ambachtsman, artisan: zonder kunde geen
kunst! Verder legt hij nadruk op het functionele karakter van de kunst, juist
zoals Durandus dat deed met de kunst binnen het kerkgebouw. De kunst behoort niet voor musea te worden geschapen, maar dient terecht te komen in de
gemeenschap, waaruit de kunstenaar is voortgekomen. Zij moet vreugde, ontroering brengen in het dagelijks leven van de mensen, of bepaalde werkelijkheden in hen tot leven roepen. Dit mag bekend worden verondersteld. De gewone
gang van zaken in deze geeft maar al te dikwijls een ander beeld te zien. Deze
2) „Pictura et ornamenta in ecclesia sunt laicorum lectiones et scripturea - . Durandus van St. Pourcain stierf in 1334.
3) a cire perdue; letterlijk vertaald: met was, die verloren is gegaan. Een zeer ingewikkeIde wijze van bronsgieten, die de Etrusken reeds bekend was. Sterk vereenvoudigd komt deze wijze van gieten op 't volgende neer. Van het beeldje in klei of gips,
dat gegoten gaat worden, wordt een copie van was van 3 a 4 mm dikte vervaardigd.
Aan de binnenkant wordt deze wascopie met een vuurbestendige massa gevuld, terwijl
ook de buitenkant met een vuurvaste massa omgeven wordt. Wanneer deze massa
hard geworden is, wordt het wasmodel, hier dus ingekapseld, in een oven op een
temperatuur van 750° C. geplaatst, opdat de was via de daartoe van te voren aangebrachte afvoer- en ontluchtingskanalen (ook van was) kan ontsnappen. Aan de was,
die thans verloren gaat, ontleent deze wijze van gieten dus zijn naam. In de aldus
ontstane holle ruimte wordt het brons, dat op een temperatuur van 1200° C. is gebracht, gegoten. Na afkoeling worden door de kunstenaar eventuele onvolkomenheden
bijgewerkt.
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functionele intentie achter de kunst van Manche impliceert evenwel geen
zwaarwichtigheid, geen opzettelijkheid. Lichtvoetiger werk dan de plastiekjes
van deze bronsgieter zal men zich niet gemakkelijk kunnen voorstellen.
Behalve de reeds genoemde muurversieringen met een religieus onderwerp en
de Kruisweg in de St. Walburgis te Arnhem, behoren tot de groep religieuze voorstellingen een aantal beelden en plastieken. Het meest frequent komt
er de Maria-figuur en het kruisbeeld in voor. Ook deze voorkeur heeft Manche
met de Middeleeuwen gemeen. Ondanks de grate religiositeit, die in deze werken schuilt, vormen zij nooit afbeeldingen van een metafysische werkelijkheid.
Altij d wordt de hemel op aarde voorgesteld, nooit de aarde in perspectief van
de hemel getekend. Het geloof van de eenvoudigen van hart eist dit eenmaal zo.
Hoewel er niet strikt toe behorend, zou men tot deze categorie tevens de graf beelden kunnen rekenen. Een beeld in maulbronner zandsteen toont ons de
„heilige familie" (1949); 60 cm; part. verz.) in een alleszins acceptabele
vormgeving. Het Mariabeeld (1950; 1,50 m), dat zich in de kapel van de
St. Nicolaasstichting te Denekamp bevindt, is te traditioneel van opvatting om
te boeien. Een bijzonder fijn beeldje daarentegen is „Maria Toribia de la
Cabeza" in chamotte. Zij is de patrones van het boerengezin. De gesloten cornpositie en de eenvoud van uitbeelding verlenen dit beeldje van de spaanse heilige een direct aansprekende en ongekunstelde lieftalligheid. Manche heeft Maria
Toribia afgebeeld op het ogenblik, dat zij, staande op haar mantilla, die op het
watervlak ligt, door de stroom van de beek meegevoerd wordt om de Moeder
Gods in haar werken bij te staan 4). Eveneens van 1954 dateert het betonnen
St. Antoniusbeeld (1,50 m), dat in ,een kapel van de naar hem genoemde kerk
te Ede staat opgesteld. Een beeltenis van „Maria, Middelares van alle genade"
(1955; 60 cm) heeft een plaats gekregen in de ondergrondse Rijnkapel te
Arnhem. Het is een van die bronzen, die laten zien, dat Manche in dit materiaal
zijn hoogste uitdrukkingsvorm heeft gevonden. De eenvoudige, sierlijke lijnen
van de genade uitdelende handen, het lichte vooroverbuigen van de zittende
Maria en de verfijnde eenvoud, die uit de figuur spreekt, brengen Maria en de
gelovige nader tot elkaar. Voorwaar geen geringe verdienste ! Tegenover deze
Middelares, die de mensen als het ware uitnodigt de genaden in ontvangst te
komen nemen, staat een beschouwende, een meer in zichzelf besloten „Madonna", die haar Kind draagt (1956; 1,50 m hardsteen; r.k. ziekenhuis, Almelo).
De moeilijkheden, die het hardsteen de beeldhouwer biedt, zijn ten voile overwonnen en door een aan de steen aangepaste bewerking, die verschillende kleurnuancen oplevert, zijn geraffineerde kleurmodulaties verkregen en een harmonische verdeling in vlakken. In de „Madonna" in notehout (1956; 60 cm; part.
verz.) komt het warme materiaal goed tot zijn recht. Vlakverdelingen ook springen in het oog bij de „zittende Madonna" (1957; 45 cm; part. verz.). Het ijzercement verleent aan deze zittende Maria met het Kind op haar schoot een gevoelig en aansprekend timbre. Over haar hele wezen ligt een spirituele vreugde.
Het is — zoals het Magnificat zegt — alsof haar ziel weer de Heer der Heren
verheerlijkt en haar geest wederom jubelt in God, haar heil.
Een kruisbeeld van opaline (1955; 135 cm; Rijnkapel, Arnhem) houdt de
gelovige al het onbarmhartige van het Lijden voor. De totaal-indruk, die dit
4 ) Sef Sniedt in „Boer en Tuinder", 25 sept. 1954; daar ook een afbeelding. Het
beeldje zelf is 30 cm. hoog, stamt uit 1954 en is in het bezit van de r.k. Boerinnenbond
van de A.B.T.B.

AUGLISTE MANCHE

153

werk maakt, nog versterkt door de vraag: „Papule meus, quid feci tibi", die op
het kruishout staat geschreven, dwingt de beschouwer tot een zich bezinnen op
Christus' Eiden en kruisdood. Deernis wekt het kruislijden, vervaardigd in 1957
(75 cm; A.B.T.B., Arnhem). Het bronzen Corpus steunt alleen met de bloedstralen, die uit Christus' wonden spuiten, op het open, bruin-smeedijzeren kruis,
als een deur in zijn hengsels. Dit is meer dan een trouvaille. Het geestelijk
lijden van Christus, dat door de lichaamsverlenging, waarvan een spiritualiserende werking uitgaat, zeer hevig wordt voorgesteld, mag ons Zijn lichamelijke
pijnen niet doen vergeten. Daarbij is het kruis een juweeltje van artistiek kunnen. Het houten kruis met het opschrift „Redemptio in Christo" (1957; 45 cm;
Boerenleenbank, Arnhem) dankt zijn ontstaan aan een opdracht. Dit kruisbeeld
was bestemd voor een bankinstelling met gemengd christelijk personeel en
clientele. Voor de katholieken ander hen was een kruis met corpus, voor de
protestanten onder hen een kruis zonder corpus passend. Manche heeft dit
alternatief op gelukkige wijze opgelost door in het kruishout de lijdende mensheid (voorgesteld door omhoogstrevende figuren) te snijden en door de latijnse
tekst over de dwarsbalken. Zo ontstond een kruis, dat christenen van verschillende richtingen alleszins aanvaardbaar voorkomt en hen zelfs dichter tot elkaar
weet te brengen.
Aan „het eerste mensenpaar" heeft Auguste Manche twee keer gestalte gegeven. Beide exemplaren zijn in brans gegoten en het tweede (1961; 35 cm;
Thomas a Kempiscollege, Arnhem) geeft ten opzichte van het eerste (1960;
35 cm; Stadtische Galerie, Schlosz Oberhausen) een vereenvoudiging te zien,
niet zozeer in de figuren van Adam en Eva zelf, hoewel zij een verdere polijsting hebben ondergaan, alswel door in de aanduiding van het bos enkele bomen
weg te laten. Het vereenvoudigd exemplaar wint de voorkeur: de poetische
zeggingskracht is grater. Jets van de prille zuiverheid van het paradijs vinden
wij erin terug. Van de grafmanumenten zijn dat in tufsteen voor aannemer S.
(1955; 1,15) en „de mens in Gods hand" in brans (1957; 80 cm) nagenoeg
abstract. De spanning erin is er nietminder om. Mozartelsch van toon is het
„fluitspelend jongetje" (1956; 65 cm). Dit bronzen graffiguurtj e 5) is schrijnend, doordat het zo sterk suggereert, wat uit dit zuivere jonge leven had kunnen
groeien. De zacht gebogen S-lijn van de jongensgestalte roept die der beelden
van het einde der Middeleeuwen in herinnering.
Het hoogtepunt van het oeuvre van Auguste Manche wordt gevormd door
zijn bronsplastiekjes. Het zandsteen, waarin hij eind '40, begin ' 50 grate
beelden kapt, schijnt toch niet die mogelijkheden tot uitdrukking aan zijn psychische geaardheid te bieden als het veel fijner te modeleren klei- of gipsontwerp, dat later a cire perdue gegoten gaat warden. Deze bronzen schieten
iemand 't eerst te binnen, als hij de naam Manche hoort. Uit de spanning, die
het staan in deze wereld nu eenmaal oproept, ontspringt in deze bronsgieter
kennelijk de aandrift am de gescheurde en onvolmaakte werkelijkheid te ontstijgen. Soms naar een zeker impressionisme neigend, maar altijd gericht door
een romaans getinte zin voor ordening, zoeken deze a cire perdue gegoten
bronzen aansluiting bij 't spirituele, 't poetische in de mens. Germaanse romantiek is, behalve aan het kopje „Brigitte" (1948), aan zijn werk vreemd. Romans) Het bevindt zich, evenals beide andere grafmonumenten, op het r.k. kerkhof
Moscowa te Arnhem.
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tiek is trouwens wel het laatste, waar men bij het aanschouwen van Manche's
kunst aan denkt. Zijn plastiekjes verschaffen ons eenzelfde sensatie, als het zien
van de kleurengamma in een regenboog. Het onverwachte inplaats van het
verwachte komt ons altijd als een wonder voor. Door de gesloten vormgeving,
die Manche aan vele van zijn werken Beef t, breekt meestal een verstilde lyriek
heen. Deze ingehouden lyriek is altijd zuiver en nooit zwoel van toon. Zij wordt
meer gesuggereerd, dan dat zij werkelijk aanwezig is. Het is niet een van de
geringste verdiensten van Manche, dat hij door het weglaten van het overbodige
in zijn bronzen een gespannenheid weet op te roepen, die zich onmiddellijk aan
de beschouwer meedeelt. Als men het niet verkeerd verstaat, zou men van deze
beeldjes hetzelfde kunnen zeggen, wat ook wel van de verhalen van Tsjechof
wordt beweerd, namelijk, dat zij meer suggereren door wat zij niet dan door wat
zij wel zeggen. Is Tsjechof in zijn verhalen psychologisch, Manche is in zijn
bronzen — niet echter zoals we zagen in zijn portretten — poetisch, met verwaarlozing van iedere psychologie.
Drie keer komt in het bronswerk van Auguste Manche uit de laatste jaren de
Tij1 Uilenspiegel-figuur voor. Een „zittende Uilenspiegel" (11 cm), welke
is aangekocht door de Culturele Raad van Gelderland, valt op door zijn spanning en rankheid. Hier is TO niet de handige mensen-verschalker, maar een
wat vermoeide, peinzende figuur. Van de 130 cm hoge, door een spiegel lachende Tijl (1959) bevindt zich een afgietsel in de tuin van de r.k. jongensschool
te Alverna, terwijl een tweede gietsel is verworven door de stad Oberhausen.
Door de open spiegel houdt Tijl de mensen hun eigen gelaat voor, maar zij
zien niets anders dan zijn lachend gezicht. In dit beeld interpreteert de kunstenaar dus de naam Uilenspiegel als Ulieden-spiegel. Wat vooral treft, is de
typering van Tijl als bon-vivant en schelm. Knap mag ook de zeer onopvallende
toepassing van de driehoeken heten, terwijl het gevoel voor zuiverheid de bronsgieter ervoor beschermd heeft deze toepassing te ver door te drijven. Uniek is
de Tijl, gezeten op een koord. In zijn hand houdt hij de aan een touw gebonden
linkerschoenen van de kinderen van zijn geboorteplaats Koolkerke. We zien
de snaakse Tijl zich al bij voorbaat in zijn wraak verkneukelen, welke hij de
dorpelingen bereid heeft, die zo om zijn smadelijke val in het water bij een
eerdere koorddansvoorstelling gelachen hebben, nadat zijn moeder het touw had
doorgesneden. Elk ogenblik kan hij de niet te ontwarren kluwen schoenen laten
vallen. Zo heeft Manche tegen elke hedendaagse kunstconventie in, het 17e
eeuwse gevoel voor het anecdotische in een kunstwerk hervonden. Al de erns
en problematiek van het leven verbiedt niet om plezier in het leven te hebben.
Een beetje humor, gepaard aan een grater onderscheidingsvermogen, zou vele
kunstverzamelaars voor de listen van zo menig kunstenmaker behoeden. Niet
alleen blijken de streken (maar thans zonder humor) op artistiek gebied van
Uilenspiegel nog steeds courant te zijn, maar ook de onnozelheid van de
graaf van Hessen, die er de dupe van werd !
Verrukkelijk in zijn poetische eenvoud is het beeldje „Toilette". De verstilde
lieftalligheid, die van dit haar haren opstekend meisje uitgaat, spreekt, zoals
biina het gehele oeuvre van Manche, gemakkelijk aan. Zijn kunst is hier niet
minder om. Diepzinnigheid, in intellectuele zin of in de richting van het problematische, moet men in zijn werk niet zoeken. Klare eenvoud, de taal der
wijzen, is echter wel zijn deel. En wijsheid is meer dan een kwestie van verstand: ze is een levenshouding. Iets van het vast in deze wereld staan, een ge-
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volg van wijsheid, ademt ook uit de gestalte van de „herder". Dit figuurtje van
18 cm schijnt, als men het bekijkt, uit te groeien tot iets formidabels, tot iets.
dat veel grater is dan zijn werkelijke afmetingen. Voor de r.k. meisjesschool te
's Heerenberg vervaardigde Manche een „ballend meisje" (100 cm), dat op een
sokkel van beton staat. Deze zuil bezit een functie in het balspel. Zij duet dienst
als aftikpaal, terwiil door de gaten, waarvan de schachten in verschillende
kleuren zijn uitgevoerd, ballen kunnen worden gegooid. Uitdagend is de „badende vrouw" (30 cm). De bronsgieter herhaalt er het motief der vrouwelijke
pronkzucht in, dat hij in 1953 al in het beeldje „ijdelheid" had vastgesteld. Een
van de laatste bronzen van Auguste Manche is de „abstracte vis", die vis genoeg
is gebleven am als zodanig herkend te worden, maar waarin niettemin de abstrahering verder dan in enig voorgaand werk is doorgevoerd.
Manche is een kundig beeldhouwer en een bezield bronsgieter, Zich terziide
van de weg van de grate namen op het gebied der beeldhouwkunst van vandaag
bevindend, is hij een eigen pad ingeslagen. Hierdoor ademt zijn werk een geheel eigen sfeer, die vertrouwd aandoet, omdat wij .er zoveel herkenbare vormen
in vinden. Niettemin is het verrassend modern van toon. De lijn, die zijn kunstproductie markeert, loopt van de voile vormen uit vroeger jaren omhoog tot het
aanzetten van vormen, die oneindig veel kunnen suggereren. De toekomst zal
uitwiizen of een steeds meer toegespitste verfijning, een verdere spiritualisering
en het vermogen am met materiaal en vormen te spelen, Manche de weg van de
abstracte kunst op zullen drijven. Tekenen in die richting zijn aanwezig. Vergelijken we de robuuste vormen van de „zogende boerenvrouw" uit 1937 met het
werk der laatste jaren, dan zien we, dat zich een steeds grotere verfijning heeft
geevalueerd. Het gevoel voor zuiverheid en de eenvoud van Manche zullen een
verval tot decadente vormen wel beletten. Ook mag zijn kunst niet manieristisch
worden genoemd, hoewel waakzaamheid op dit punt geboden lijkt. Mogelijk betekent de „abstracte vis" een eerste stap naar verdere abstrahering. De puriteinse
zuiverheid van een „torso", de verfijnde spanning en de geraffineerde vereenvoudiging van een „eerste mensenpaar" werken dit vermoeden zeker in de hand.
Hoe dit ook zij, een verdere verfijning dan tot nu toe bereikt, kan niet aannemelijk warden geacht. Hier is een eindpunt bereikt. Misschien ook zal zijn voorliefde voor het concrete, voor het herkenbare Manche verhinderen abstract te
gaan werken. Het kan ook zijn, dat zijn kunst zich niet verder ontwikkelt en
voorlopig gehandhaafd wordt op het niveau van de laatste vier jaren. Evoluering in een richting, die thans nog niet te voorzien is, kan zich evengoed voordoen. Dit soort speculaties wordt trouwens meestal snel door de toekomst achterhaald.
De buitenissigheid in de hedendaagse kunst moet als een verwording der
originaliteit, waarnaar de modernen op zoek zijn, warden beschouwd. Auguste
Manche toont aan, dat dit haken naar het originele de eenvoud en de voor de
hand liggende poezie, die nochtans zo dikwijls over het hoofd wordt gezien,
niet uitsluit. Zijn kunst is een spel, gespeeld met de vormen van de werkelijkheid. In dit spel realiseert Manche tegelijkertijd de opdracht, zoals die uit zijn
opvatting over de functie van de kunst in de gemeenschap voortvloeit: vreugde
spreiden. Hiermee is het wezen en de diepste betekenis van zijn kunst aangegeven.
De foto's zijn van Han Reijerse
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VER Bertolt Brecht bestaan er in nagenoeg alle cultuurtalen reeds zo veel
monografieen, introducties of interpretaties, dat er reeds een boekje kon
verschijnen als bibliografische leidraad 1 ). Maar de meeste benaderingen laten
de lezer onbevredigd. Nog steeds ligt er geen volledige biografie voor, die
vooral de innerlijke Brecht zou verduidelijken. Pas na zijn dood heeft men
beseft hoe terughoudend hij gebleven is over zijn persoonlijke levenssfeer en
vaak heeft het er meer dan alleen de schijn van dat hij bewust zijn levensdata
heeft vervaagd om hele generaties detectives in de war te brengen. Zo overzien
we vandaag nog niet veel meer dan zijn V ersuche en Stikke, terwij1 nog massa's
ontwerpen, schetsen en notities in het Brecht-Archiv te Oost-Berlijn op publikatie liggen te wachten.
Iedere auteur vraagt om een nauwkeurige periodisering, maar over Brechts
ontwikkeling zijn de theorieen voorlopig nog zo uiteenlopend dat ze elkaar
funk tegenspreken. Aanvankelijk zag men Brie perioden: de Augsburgse begintijd, de drie actieve decennia van 1920 tot 1950, en ten slotte het werk met het
Berliner Ensemble. Een andere constructie volgt de concretisering van zijn
oeuvre en ontdekt een Hegeliaans drieluik dat uitgaat van de realistische absoluutheid en, via de abstracte strengheid der „Lehrstiicke", een synthese bereikt
in de zes grote werken. Anderen verkiezen de scheidslijn der marxistische bekering, waaraan een intense studie van politieke ideeen voorafging, en die
gevolgd werd door een onvoorwaardelijk vertrouwen in nieuwgewonnen inzicht.
Toch blijven deze bakens slechts orienteringspunten; de politieke feiten der ultieme Berlijnse jaren zijn zo troebel, complex en hachelijk, dat er nog wel een
tijdje overheen zal gaan voor men er objectief klaar in ziet, indien dit iiberhaupt
ooit mogelijk wordt.
Al is dus dramaturgisch, literairhistorisch of biografisch de waarheid nog niet
achterhaald, toch valt het niet te loochenen dat de invloed van Brecht reeds nu
ontzaglijk groot is. De door hem gelanceerde begrippen zijn internationaal verspreid geraakt, zodat ze niet langer meer alleen op zijn eigen werk warden
toegepast, maar goed en wel ingeburgerd lijken als esthetische begrippen die
gebruikt en misbruikt worden bij de analyse der moderne dramatiek. Deze constatering vormt het uitgangspunt van een onlangs verschenen doctoraatsverhandeling door de Deen Helge Hultberg 2 ). Hultberg stelt vast dat de ongenuanceerde overname van Brechts ideeen duidelijk begrip uitsluit en hij verzet
zich hardnekkig tegen de lichtzinnige analogieen, die noch Brechts aparte std.ling, noch hen met wie hij wordt vergeleken op de juiste wijze waarderen. Om
1) R. Grimm, Bertolt Brecht. ----- J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart,
1961.
2) H. Hultberg, Die 5sthetischen Anschauungen Bertolt Brechts: Munksgaard,
Kopenhagen, 1962, 232 pp., Dkr. 28.
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deze gemakkelijke manipulatie uit de wereld te helpen, was een grondig onderzoek naar Brechts esthetische opvattingen dringend nodig. In tegenstelling met
de tot nog toe gehuldigde werkwijze, waarbij men de ingewikkelde Brecht
telkens in enkele pagina's geheel wil samenpersen, beperkt deze studie zich
vrijwillig en wetenschappelijk-bewust tot de theoretische geschriften, en nergens hat de auteur zich beinvloeden door de eventueel van de initiale conceptie
afwijkende dramatische realisaties of door de theaterpraktijk die de abstractie
poogt te concretiseren. Hij is zich bewust van de eenzijdigheicl van zijn voornemen, maar alleen op deze manier meent hij in staat te zijn eens en voor goed uit
te maken wat er over Brechts esthetische theorieèn te vertellen valt; hij is ervan
overtuigd daarmee — voor het eerst — de Brecht-exegese bij de filologie te
hebben ondergebracht. Het lijkt me voortaan niet mogelijk, bij een ernstig
onderzoek dit boek ongebruikt te laten. Het is wellicht het eerste werk over
Brecht dat of stand heeft gedaan van polemische betweterij of defensieve reverentie; het is de start van de volwassen Brecht-analyse.
Das epische Theater
Al zijn Brechts jeugdartikelen uiteraard niet oninteressant, toch zijn er voor
1924 nog geen sporen te vinden van de theateropvatting die later zijn watermerk wordt. Wel wijzen afzonderlijke trekjes reeds op de toekomst: de illusieloze definitie van de dichter: „ganz profaner Konstrukteur von literarischen
Verbrauchsgiitern"; de voorliefde voor de farce en de kabaretstijl; de zucht naar
ontnuchterende ondertitels; de romantische ironie, die eerst een atmosfeer oproept om ze dan provocerend te breken. Maar nog geen uitdrukkelijke eis van
realiteit, nog geen tastbaar argument dat bier een evolutie van het theater in de
maak is.
Erwin Piscator opent hem de ogen. Deze gaat met een barbaars genoegen de
klassieke opvatting der Kunst te lijf en opteert voor een politiek-didactisch
streven. Dit karakter van aanschouwelijke les in wereldbeschouwelijk gedrag
zal hij meer en meer „episch" gaan noemen. Als hij de term in 1924 voor het
eerst gebruikt, bedoelt hij ermee het politiek-documentaire, het tendentieuze,
het anti-artistieke. De mens heeft slechts recht op afbeelding als sociale functie.
Brecht neemt deze betekenis van het „epische" integraal over, maar hij stelt
vast dat het politieke er slechts een facet van is. Hij vindt steun bij de theatercriticus (en marxist) Herbert Ihering, die het modewoord ook gebruikt, doch
in de zin van het echte, het ongeconstrueerde, het apathetische, waardoor hij
ontsnapt aan de druk van het zuiver politiek-economische en dus aan de ongenuanceerde tendens. Bij hem is het eenvoudig de uitdrukking van de opstand
tegen het formalistische in een kunstwerk ten gunste van de stof, ten gunste van
de thematische reactie. Hij rebelleert tegen het subjectivisme van het theater,
maar weigert Piscator in de harde consequentie te volgen. Brecht valt Ihering
bij en aanvaardt het niet artistieke principe, terwijl hij een drukke activiteit
ontplooit om deze ideeen door te zetten. Hij begint met enkele halfbewuste
voorstellingen van een totaal ongeengageerd ■niet-hypnotisch theater om geleidelijk meer naar Piscator over te hellen met een theater als „politische Anstalt".
Maar allereerst documenteert hij voorbeeldig zijn antiburgelijke instelling: eerst
het bestaande begrip ontluisteren, pas dan nadenken over een vervangende
functie.
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In Piscators enscenering van Schillers Riiuber als een polemiek tegen de tekst
vindt hij principiele bevestiging: het klassieke moet geparodieerd worden, want
het zit vol opvattingen van de burgerlijke maatschappij. Zijn voornaamste doel
blij ft „Ideologiezertriimmerung", een &masque van frasen dus, die als ideologisch ornament een mensonterend systeem verbergen en rechtvaardigen. Toch
is voor hem de mens (nog) niet uitsluitend een sociale functie. Het epische
theater betekent voor hem de documentaire, maar hij wil niet doordringen ander
het oppervlak der fenomenen om de basiskrachten aan te tonen. De objectivistische Brecht beroept zich niet op de sociologie, maar op de psychologie; propaganda kan niet de opdracht van het theater zijn, wel het zuiver aantonen zonder
enig getheoretiseer, een opinie die hij hoog,stwaarschijnlijk van de film heeft
overgenomen. Terzelfdertiid beklemtoont hij dat het principe, de mensen alleen
in hun stimulansen en prikkels te karakteriseren, niet een toevallige formele
betekenis heeft maar organisch uit de zelfstandige ontwikkeling der literatuur
voortkomt. De citaten van Joyce en DOblin, die hij over deze opstellen uitstrooit,
maken het duidelijk dat in 1926 de politieke interesse nog niet op de voorgrond
staat.
De nuchtere schildering van de externe (en interne) wereld zonder erkenning
van algemene begrippen, de bedachtzame registratie, het noteren van autonome
feiten, samengebundeld volgens een montageprincipe, het weglaten van elke
vorm van persoonlijkheid, zelfs van het begrip werkelijkheid, het protest tegen
de psychologie, die de illusie van een gecoordineerde wereld tracht te suggereren, al deze kenmerken vormen Brechts tendensen. Dit alles betekent voor hem
het epische theater. Daarom ook wordt er niet in de eerste plaats gezocht naar
een atektonische vorm, maar wel naar het vermij den van om het even welke
vorm.
Wel dringt zich het probleem van de techniek op. Brecht verlangt met zijn
„Zeigeszenen" geen aparte speelstijl, en dit is logisch ook, aangezien hij geen
kunstmatig toneelwereldje wenst. Zijn toeschouwers moeten, in plaats van
meegesleept, onberoerd blijven. De toeschouwer wordt primair, de acteur secundair. In dit verband rekent hij grondig of met Schiller, waarmee hij nochtans
nu nog geregeld vergeleken wordt. Brecht valt de illusie aan omdat hij werkelijkheid zelf wil. Schiller doet het omdat ze hem te zeer herinnert aan de werkelijkheid. Brecht wil de stof zuiver meedelen, bij Schiller moet de auteur boven
de stof zweven. Het misverstand ligt in het feit dat men niet heeft ingezien dat
Brecht de esthetica kortweg wil liquideren. Niet een accentsverschuiving binnen
de kunst heeft hij op het oog, niet deze of een andere nieuwe „stijr:hij wil los
van elke vorm van kunst, of die nu klassiek is of romantisch. En toch is het
juist een accentsverschuiving die hij bereikt, omdat niemand op zijn ideeen over
een totale revolutie van het theater kan ingaan, gewoon omdat ze onverwezenlijkbaar waren. De praktijk moet altijd een compromis zijn en bijgevolg, triomfeert Hultberg, kan men niets over de draag,wijdte van zijn theorieen leren in
de studie van de resultaten. Als men uitsluitend afgaat op zijn regie, is Brecht
slechts een van de velen die ten strijde trekken tegen het sentimentbeklemtonende theater ten gunste van een stij1 die door eenvoud en beheersing hetzdfde
resultaat wil bereiken: „eine kiinstlerische Erschutterung"; in theorie reikt zijn
doel echter oneindig verder.
In 1929 maakt hij een crisis door. De verschillende kunstgrepen, die de hele
ontwikkeling van het theater in de richting van het epische theater in Brechts
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speciale opvatting moesten tonen, hebben hemzelf er niet van kunnen overtuigen dat het theater van zichzelf uit moest ontwikkelen tot een „wissenschaftliche Anstalt". De ervaring leert dat de „Erlebnis" er hoe dan ook komt. Tot
nog toe had hij de wereld alleen maar willen afbeelden en een spanningsgraad
zonder doel opwekken, maar blijkbaar volstond dit niet om te verhinderen dat
het normale artistieke genoegen opdook. Brechts strijd tegen de Kunst was mislukt omdat hij niet voor iets streed. Alleen maar tonen (basisprincipe van het
epische theater) volstaat niet als verantwoording, men moet verder durven te
denken: waarom eigenlijk moet de wereld getoond worden?
Een antwoord op deze vraag had Brecht tot dan toe ontweken. Hij Wilde de
toeschouwers studiemateriaal ter hand stellen en verwachtte naief dat dit hen
zou interesseren, hen aanzetten tot inuchter onderzoek; tegelijkertijd bleef hij
nochtans vooropstellen dat deze toeschouwersactiviteit louter zakelijk moest
blijven, niet nuttig mocht worden, aangezien het nutsbegrip een verfoeilijk burgerideaal was. Deze overtuiging geeft hij nu op: hij ziet in dat ook het wetenschappelijk theater een materiele functie moet bezitten. Het episch theater krijgt
een belangriike sociale opdracht als informatie-orgaan. Aan het karakter van
het theater als afspiegeling van de werkelijkheid wordt niets veranderd, maar
nu heeft hij de mogelijkheid veroverd, de ontdekte speciale details te initerpreteren en in te schakelen in een theorie: het marxisme.
Das nichtaristotelische Theater
Het eerste stuk waarin hij zijn nieuwe inzichten openbaart, is Der Flug des
Lindberghs, dat hij als „nicht Genuss- sondern Lehrmittel" karakteriseert. Het
resultaat is ongeschminkte propaganda; de wereld moet niet weergegeven
worden zoals zij is; de stukken moeten integendeel duidelijke demonstraties
zijn van het standpunt van de auteur. In een wanhopige poging om deze ommekeer te verantwoorden, smeedt hij de magische term: „eine nichtaristotelische
Dramatik".
Nog steeds gaat Aristoteles door als de grondlegger van de theorie over het
onderscheid tussen de literaire genres. Bijgevolge leert men herhaaldelijk dat het
niet-aristoteliaanse bij Brecht hier in zou bestaan, dat hij het epische en het
dramatische dooreen wil mengen. Dit impliceert echter dat Brechts methode
als iets louter formeels wordt misverstaan. Het probleem ligt elders, bewijst
Hultberg. Aristoteles' voornaamste eis is dat het drama de uitbeelding (mimesis) moet zijn van een handeling die in zichzelf afgesloten is. Dit betekent zeker
niet een nabootsing van de werkelijkheid, maar wel een autonome artistieke
constructie, die een compositie, een logische gedachtengang, een natuurlijke
doelgerichte evolutie onderstelt. Het is tegen dem organische eenheid dat Brecht
rebelleert.
Wat Brecht bewust haat, is de harmonie, de samenhang, de kosmische eenheid; wat hij wil, is montage; en in zijn bekende Mahagonny-schema documenteert hij dit kwistig 3 ) Wat hem interesseert, is het document als samenhang
tussen opvoedingsmethode en resultaat. Het gevoel mag daarin geen rol spelen,
omdat daardoor de nuchtere controle door het verstand in het gedrang zou
komen. En vooral op deze controle door het verstand komt het aan. Dit sluit
3) Cfr. J. Ros S.J., Bertolt Brecht, in: Streven, november 1956, p. 143.

160

BERTOLT BRECHT EN DE ESTHETICA

in dat de weergave van de mens materialistisch moet zijn. In Brechts ontwikkeling is dit inzicht niet bepaald nieuw: reeds sedert Mann ist Mann (1924-1926)
beschouwt hij de mens als een bundel reflexen, als een onbegrensd beInvloedbaar wezen zonder kern van zelfs maar een elementaire persoonlijkheid; wat
de mens doet, interesseert hem, niet waarom hij het doet. In 1931 voegt hij daar
echter aan toe dat deze beelden activerend en pedagogisch moeten inwerken.
Doch dit brengt hem in essentiele moeilijkheden. Want een kunst als de zijne
die de mens voorstelt als object, kan moeilijk activerend werken. Het bekijken
van de oorzakelijke determinering van de wereld verlamt de persoonlijke inzet
van een mens die louter reflexief kan reageren. Bovendien is het inconsequent,
van een publiek beslissingen te verwachten, als de vrije lotskeuze categorisch
aanschouwelijk geloochend wordt. Als hij er niet toe overgaat zijn publiek te
beinvloeden, is de toekomst van zijn theater nihil, maar deze logica bedrij ft
Brecht in zijn theorie niet — het is gemakkelijk te raden waarom. — Hij wil
de historische situatie van zijn generatie niet negeren. Wie zich ideologisch in
overeenstemming weet met de toekomst, kan zijn tijd niet verspillen met het
bewenen van het droevig lot van de mens. De dialectiek der geschiedenis heeft
geen oog voor het prive-lot van de mens en de marxist al evenmin. Het loopt
er consequent op uit, dat Brecht de reacties van de mensen in de bestaande
gemeenschap wenst weer te geven, zonder aan te duiden hoe ze te veranderen.
Een paedagogisch standpunt is daarbij echter onverantwoord. Maar hij wil
vooral voorkomen dat de toeschouwer de uitgebeelde burgerlijke situatie gaat
aanvaarden. „Mimesis ist nicht zu gebrauchen", zegt Brecht. En daarom moet
hij Aristoteles' voorschrift vervormen.
Brecht interpreteert de term als 'n middel om de verhouding van de toeschouwer te kenmerken tegenover het afgewerkte, door mimesis (de relatie van de
kunstenaar tot de realiteit) geproduceerd werk „Meevoelen" en „mimesis"
stelt hij als identiek voor, waardoor hij bekent dat het de organische opvatting
van het kunstwerk is waartegen hij zich verzet. De betekenis is niet, dat de
toeschouwer zelf een synthese moet opstellen uit de elementen die Brecht hem
ter hand stelt; er is geen sprake van dat Brecht het aan de toeschouwer overlaa.t,
het fragmentaire beeld dat hem wordt opgedrongen, of te ronden. Het proces
der abstrahering is geen artistiek, maar een maatschappelijk proces. Brecht wil
een directe toepassing op de wereld-rondom-ons; iedere bijgedachte aan, een
autonoom artistiek universum, of dit nu door de auteur dan wel door de meescheppende fantasie van de toeschouwer wordt ontworpen, is hem een vloek.
De oude Aristoteliaanse dramatiek beschouwt hij niet meer als een esthetische
categorie, zij is alleen maar leefbaar in een „aristotelisch-mittelalterliches WeltBij een metafysisch stabiele wereld behoort ook een gesloten dramatische
vorm. Maar bij een wereld in voile ontwikkeling behoort een open dramavorm,
met een eigen functie in dit wereldproces. Iedere esthetische beschouwing is
een rest van een verouderde metafysiek: ,,,Ihre direkte Brauchbarkeit sollte
fiber den Wert einer Sache entscheiden". Wanneer de kunst echter uitsluitend
sociale functie bezit, dan dringt zich onvermijdelijk de vraag op of het theater
jets bij te dragen heeft dat anders uitvalt dan wat een causerie of een les kunnen
bieden. Zo niet, dan, is het theater overbodig, ofwel vervangt het de wetenschap
en vormt het een naschools extraatje voor de leerling die de theoretische voordracht niet zo dadelijk gesnapt heeft. Als iedere vorm van genoegen en het
intrinsiek artistieke zelf geloochend worden, dan hebben we niet meer te doen
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met een nieuwe esthetica, doch met een regelrecht offensief, waarvan de inzet
is: de liquidering van de esthetica.
De pedagogiek bereikt hij door de vergelijking. De gebeurtenissen op het
toneel leveren een confrontatie met de eigen situatie en de psychologische pointes zijn voorstudies van een bruikbare politieke psychologie. De toeschouwer
heeft de opdracht zichzelf in te schakelen tussen de determinerende factoren
en de dramatiek zal hem daarin steunen. Dit veronderstelt dat het sociaal milieu
als veranderlijk voorgesteld wordt en precies daardoor geeft Brecht zijn objectivistische houding op. Waar het op aankomt is stelling te nemen; als men de
realiteit in het denken in laat grijpen, dan wordt het voor het denken mogelijk
in de realiteit in te grijpen. Het theater is dus niet meer een neutrale afbeelding
van de realiteit, maar een belangrijke factor om haar te veranderen. Dit theater
noemt hij het wetenschappelijk theater.
Verfremdung
Voor deze typische Brechtterm, die voor het eerst opduikt in 1936, zijn
inderdaad een aantal elementen aan te voeren waartegenover hij schatplichtig
zou kunnen staan. Toch miskent men daardoor de zeer bijzondere en subjectieve
betekenis die hij er zelf in gelegd heeft, volkomen in overeenstemming met zijn
eigen denkwereld. Volgens Brechts sociologische premissen is de mens vervreemd van zijn bestemming, en Hegel zowel als Marx hebben deze term (zij
het als „Entfremdung", zoals Brecht zelf hem aanvankelijk ook citeert) voor
hem gebruikt om deze fundamentele disharmonie tussen zijn en moeten aan te
duiden. Brecht wenst er de taak van de kunst door te formuleren, die erin bestaat op de essentiele wanverhoudingen in de maatschappij te wijzen. De methode daartoe moet zijn, het vanzelfsprekende van de dagelijkse praktijk opvallend
te maken. Aldus wordt de toeschouwer positief bewust van zijn vervreemd-zijn
van zijn einddoel en wellicht zal hij ertoe besluiten, actief mee te helpen om
deze vervreemding op te heffen. Hij ontleent de term dus aan Marx als de
definitie van een actuele toestand, maar reeds spoedig verwringt hij het begrip
om er zijn methode mee aan te duiden om de toeschouwer deze toestand te
doen inzien. Technisch kan hij bijgevolg van waar ook ter wereld alles overnemen en vervormen wat hem dichter bij het uiteindelijke doel brengt, en op
deze grondslag is de Aziatische vormbeinvloeding te verstaan. Met deze definitie van de wetenschappelijk-marxistische methode van het theater is zijn innerlijke groeiperiode afgesloten, de bestemming als dramaturg is bereikt. Alleen de
realisatie in de praktische toneelwereld moet nog worden aangepakt. Alles wat
na 1936 komt, staat dan ook uitsluitend in het teken van deze functie.
Aanvankelijk vatte hij de „Verfremdung" slechts op als een bijzonder element
binnen het episch theater, maar gaandeweg vereenzelvigde hij beide begrippen.
Volkomen terecht trouwens, als men beseft dat met het V-effekt alleen de
methode wordt bedoeld, het wetenschappelijk instrument dat leidt tot de epische
stijl. Wel bleef het gevaar dreigen dat ieder teken tot een symbool verklaard
wordt, en dit wilde hij voorkomen, want dan zou het resultaat toch maar weer
een artistieke eenheid vormen. Zoals hij zijn methode zag en zou blijven zien,
was ze een informatie-theorie, waarin het artistieke (indien toch onvermijdelijk)
een middel zou warden om de essentiele inhoud te dienen, wat inhield dat een
harmonic tussen vorm en inhoud tot elke prijs moest uitblijven. En daarom ook
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mikt het principe der Verfremdung op het onnatuurlijke en opvallende. Dat
Brecht tenslotte toch tot een getemperd realisme is gekomen, mag er ons niet toe
leiden de radicaliteit der theorie te negeren. Bracht de praktijk een synthese, dan
werd deze synthese in de theorie fanatiek afgewezen. Verfremdung is geen
artistieke vorm, maar een wetenschappelijke methode. Theoretisch evolueert
Brecht niet verder; principieel en ideologisch is er immers geen verdere discussie nodig, misschien zelfs niet eens mogelijk.
Om redenen van biografische aard formuleert hij in 1948 zijn ideeen omstandig in Kleines Organon fur das Theater. Van zijn basisprincipes neemt hij niets
terug, maar zijn levenslange verachting voor het theater als fenomeen is verzacht. Het doet zelfs vrij nalef aan, Brecht te zien ijveren om zijn opstandige
jeugdovermoed tegen het theater opzij te schuiven als een reactie tegen de
overdreven schoonheidscultus en het anti-intellectualisme van die tijd. Afwijkend
is alleen de bewering dat het theater er is voor het genoegen. Op de vraag
naar het soort van genoegen komt er alleen een uitvoerige definitie, waarbij de
term nog wel eens gebruikt maar niet verklaard wordt. Het politieke moet als
middel warden gezien, terwijl de afbeeldingen der (af te wijzen) realiteit,
waarvan de functie is genoegen te wekken, het doel van het theater vormen.
Dit sluit echter in dat de kennis der marxistische theorie noodzakelijk is, alleen
al om dat genoeglijk gevoel te doen ontstaan. Waar Brecht aan het slot echter
samenvat (en beslist niet uit slordigheid): „Die Abbildungen miissen zuriicktreten vor dem Abgebildeten, dem Zusammenleben der Menschen, and das
Vergnugen an ihrer Vollkommenheit soli in das hOhere Vergnugen gesteigert
werden (. .)", is het duidelijk dat aan een esthetische functie van het procede
niet meer gedacht wordt. Zelfs als men het probleem van het amusement voldoende behandeld acht, blijft toch de vraag open wat dit artistieke amusement
zou onderscheiden van andere vermaaksmogelijkheden. Het is een probleem
waar Brecht wijselijk niet op ingaat. Het vermaak door de Kunst is blijkbaar
slechts een vorm van tijdverdrijf, die weliswaar hoger staat dan andere vormen
van openbaar vermaak, omdat het meer gecompliceerd is, maar verder geen opmerkelijk eigen karakter vertoont. Van de autonomie der kunst is nergens iets
te bekenen, de oude haat is in het Organon nog stoer in leven: „Das Theater
ist nicht die Dienerin des Dichters, sondern der Gesellschaft"; schoonheid is
een toevallig nevenverschijnsel van het episch theater, waarvan de bedoeling
uitsluitend ligt in het sociaal-wetenschappelijke.
Alles bij elkaar levert Brecht geen wezenlijke bijdrage tot de esthetica. Hij
distancieert zich heel scherp van de opvatting der kunst als verwant met de
kultische handeling, maar hij eindigt nochtans bij het identieke tegengestelde,
als hij haar duidelijk aan de wetenschap koppelt. Hij zet uiteen dat het theater,
indien het uit de kultus ontstaan is, pas theater geworden is toen het ophield
kultus te zijn, maar hij ziet over het hoofd dat het, wanneer het helemaal overgaat in de functie der wetenschap, opnieuw ophoudt theater te zijn. Een of
andere vorm van illusie is op het toneel onvermijdelijk; het is niet de realiteit
zelf die we zien, en oak niet een simpele afbeelding ervan; het is een complex
systeem van symbolen, die gedeeltelijk een eigen leven krijgen, gedeeltelijk verwijzen naar de realiteit. Maar het karakter van „ludus" kan men een theatervoorstelling toch onmogelijk ontkennen. Brecht wil echter de illusie opgeven
„zugunsten der Diskutierbarkeit", en daarmee heeft hij — altijd in theorie —
het theater zelf opgegeven.
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Toch zijn Brechts theorieen meer dan een eigengereide verzameling vergissingen. Door het doorvorsen van het grensgebied tussen kunst en wetenschap
draagt hij indirect bij tot een begrip van wat kunst nu eigenlijk is. Wel dreigt
het gevaar, dat men Brechts ideeen gaat gebruiken als esthetische categorieen,
zonder dat men duidelijk doorheeft wat ze precies betekenen. „Episch", „nichtaristotelisch" en „Verfremdung" blijken op weg in het esthetische debat te
worden gehanteerd om louter formele fenomenen aan te duiden en de feitelijke
verhoudingen te vertroebelen. Nu reeds wordt Brecht als leidend voorbeeld
aangewend voor modernisten als Adamov, Ionesco en Beckett, terwij1 het zonneklaar is dat er geen brug bestaat tussen Brechts episch theater van de sociologische orde en het absurde, symbolische of hoe dan ook modernistische theater,
al neemt dit natuurlijk niet weg dat Brechtbeinvloeding langs de praktische kant
mogelijk is. Bovendien zou het iniet de eerste keen zijn dat theoretische misverstanden vruchtbaar blijken in positieve zin.

MUZIEKKRONIEK

Muzikale hoogtepunten
in het
Holland Festival 1962
F. SCHELLEKENS

IE ooit het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker, het slotconcert van de Londense Promenadeconcerten of het „Spiel auf dem
See" van de Bregenzer Festspiele heft beleefd, weet, dat de magische kracht,
die zulke manifestaties uitstralen, het publiek in alle staten van vervoering kan
brengen; men denkt op zulke momenten als het ware met het wonder der
muziek zelf in aanraking te zijn geweest. Een dergelijk gevoel ondergaat ook de
meer huiselijke muziekliefhebber, die op een rustige avond voor de tiende keer
zijn prachtige ZauberflOte-opname gaat ,draaien: weer hoort hij die eersterangs
zangsolisten, die zuivere, uitgebalanceerde orkestklank en die perfecte ensembles, waar nauwelijks nog een smet van onvolmaaktheid aan kleeft.
Toch menen wij te moeten betwijfelen of die magische sfeer bij genoemde
spectaculaire uitvoeringen en het intieme huisconcert noodzakelijkerwijze de
aanwezigheid van de echte vonk van de muziek insluit. Juist de invloed, die een
mens als eenling ondergaat, wanneer hij zich in de massa voelt opgenomen,
alsook de overbelasting door muzikale kennis, die iedereen tegenwoordig zo
gemakkelijk meekrijgt via de pers, radio, televisie of gramofoon, vormen vaak
een belemmering om het eigenlijke wonder van de muziek in zijn zuiverste
vorm te ondergaan. Natuurlijk heeft een ruime muzikale ontwikkeling haar
positieve kwaliteiten bij het benaderen van de muziek; constateert men echter,
dat tegenwoordig een onberispelijke gramofoonopname — die meestal pas langs
kunstmatige weg een technisch ideale muziekweergave is geworden — vaak
verkozen wordt boven een werkelijk concert, waar natuurlijk steeds menselijke
feilen aan kleven, dan geeft men daarmee blijk, ,dat het muzikale genot in hoge
mate wordt bepaald door verschijnselen, die het wezen der muziek niet raken.
In onze tijd, waarin de muzikaliteit van de luisteraar aldus beinvloed wordt,
valt het voor de leiding van een Festival niet gemakkelijk om een programme
samen te stellen, dat niet alleen het publiek, maar tegelijk de muzen dient. We
mogen daarom de Holland-Festival-leiding dankbaar zijn, dat het dit jaar mogelijk is gebleken met zeer geringe financiele middelen een aantal opzienbarende
evenementen te brengen, waaraan iedere muziekliefhebber (hoe kritisch van
aard ook) zijn hart kon ophalen.
Terecht vermeldde de zo fraai uitgegeven Festivalgids als eerste manifestatie
Rossini's „II Barbiere di Siviglia", uit te voeren door de ad hoc samengestelde
Holland Festival-Opera. Reeds de naam van de dirigent Carlo Maria Giulini
vormde de garantie voor een echt Italiaans operafestijn. Het verheugde ons
bijzonder, dat deze rasmuzikant na Mozarts „le Nozze di Figaro" van het vorig
jaar weer is teruggekeerd naar een werk van zijn muzikale geboortegrond: Italie.
Zijn geladen, eruptieve musiceerlust wist nu het Residentie-Orkest en een solistenteam van merendeels Italiaanse sterzangers tot een niveau op te voeren, waarover het moeilijk valt woorden van kritiek te uiten. De Spaanse zangeres Teresa
Berganza, langzamerhand een trekpleister in ons Festival, was een zeer bemin-
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,nelijke Rosina, die qua zang aan gaafheid en charme niets te wensen overliet.
Vergissen wij ons echter niet, dan was haar spel in deze door-en-door Italiaanse
groep wel erg ingehouden van stij1; vooral gezien vanuit de zeer beweeglijke,
soms te veel op het uiterlijk effect berekende regie van Sarrazin leidde haar
verschijning meermalen tot een inconsequentie. Naast haar moet men onmiddellijk het enorme speel- en zangtalent van Renato Capecchi (als Figaro) vermelden, evenals het zangniveau van internationale krachten als Fernando Corena
en Luigi Alva; dat Ugo Trama en onze Marilyn Tyler in dit team geheel pasten,
moge hier als een compliment Belden.
De tweede manifestatie in de operasector bestond uit een weerzien met de
Wuppertaler Biihnen in Busoni's „Doktor Faust". De kennismaking met deze
componist, die in ons land praktisch onbekend is, bleek zowel voor het publiek
als voor de pers zeer leerzaam, waarbij de reacties zowel naar de positieve als
naar de negatieve kant uitvielen. Daar het ons onmogelijk was de uitvoering bij
te wonen, moet een bespreking hiervan achterwege blijven.
De verdere operavoorstellingen kwamen voor rekening van de Nederlandse
Opera. Naast een nieuw ingestudeerde „La Forza del Destino", waarin Gre
Brouwenstijn en Jan Peerce de lauwerkransen wegdroegen en een reprise van
Hendrik Andriessens belangwekkende opera „Philomela" werd Mozarts ZauberflOte gebracht, nu onder directie van de nieuwe algemeen muzikale leider
Franz Bauer-Theussl. Hoewel zijn recente opvoeringen van dit werk in de
Amsterdamse pers gunstig 'beoordeeld waren, maakte zijn dirigeren op de
avond, dat wij deze opera bijwoonden, een wel verfijnde, maar tegelijk zeer
matte indruk; reeds de langzame inleiding van de ouverture klonk mat en ongeinteresseerd. Voegen we daarbij nog de ontoereikende stemmen van Murray
Dickie (die plotseling Anton Dermota als Tamino moest vervangen) en van
Bella Jasper (als een ondramatische Koningin van de Nacht) dan kan men zich
voorstellen, dat zelfs Mozarts geniale muziek niet te redden viel door de veelbelovende Jeanette van Dijck als Pamina en de voortreffelijke ensembles van de
drie Dames en de Jongelingen. We hopen, dat de dirigent zich in het nieuwe
seizoen volledig zal rehabiliteren.
Met veel meer genoegen denken we terug aan de eveneens door onze eigen
Opera verzorgde avond, waarop Monteverdi's „II Ritorno di Ulisse in Patria"
(in een overigens verkorte bewerking van Luigi Dallapiccola) en „II Prigioniero" (van Dallapiccola zelf) tezamen gebracht werden. Monteverdi's werk kreeg
een zorgvuldig voorbereide en stijlvolle opvoering, waarbij jammer genoeg
bleek, dat de merendeels jonge solisten nog niet opgewasen waren tegen de
opgave, deze zo sterk menselijk doorleefde muziek overtuigend gestalte te
geven. Des te meer indruk liet de probleemvolle opera van Dallapiccola na.
Hoewel geschreven volgens het veel gewraakte twaalftoonssysteem, bezat deze
zeer melodische muziek een sterk beklemmende werking, zodat aan het slot een
ovationeel applaus losbarstte. Wij zijn er zeker van, dat het hier evenzeer de
waardering voor de muziek zelf, als voor de machtige gevangenecreatie van.
Scipio Colombo en de overtuigende moederrol van Anny Delorie betrof. Speciale hulde hierbij voor de suggestieve enscenering, die in Zweedse handen was
en voor de dirigent Antal Dorati, die het Utrechts Stedelijk Orkest ondanks de
slechte acoustiek van de Amsterdamse orkestbak zeer mooi liet klinken.
Bij de samenstelling van de programma's der symphonieconcerten in het
Festival werd dit jaar bijzondere aandacht geschonken aan het werk van Stra-
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vinsky — vanwege zijn 80e verjaardag — en aan dat van Sweelinck en Diepenbrock, omdat zij resp. 400 en 100 jaar geleden geboren werden. Een hele
avond muziek van Sweelinck beluisteren bleek zeer leerzaam, maar eigenlijk
alleen aantrekkelijk voor een kleine groep insiders.
Van Diepenbrock en Stravinsky werden merendeels bekende werken uitgevoerd in overigens zeer goede vertolkingen, waarbij we speciaal denken aan de
Elektra-suite onder Willem van Otterloo en de Petrouchka, die een kroon zette
op het brillante concert van Hans Rosbaud met het Concertgebouw-Orkest.
Laatstgenoemde bracht tevens het capriccio voor piano en orkest van Stravinsky
met de zeer virtuoze Monique Haas achter de vleugel en als noviteit de Variazioni van Dallapiccola, een kamermuziekachtig werk voor groot symphonieorkest, waarvan vooral het originele kleurenpalet het publiek wist te boeien.
Een ander hoogtepunt tij dens de Amsterdamse concerten vormde een voiledige uitvoering van Cesar Franck's Psyche, dat door het Radio-Philharmonisch
Orkest met medewerking van het Omroepkoor ander lending van Willem van
Otterloo een waarlijk meeslepende vertolking kreeg; ook het weerzien van
Rafael Kubelik, die Roussel's derde symphonie en Janacek's sinfonietta zeer
indringend en impulsief door het Concertgebouw-Orkest liet spelen, werd een
waar feest van spontaan musiceren.
Hoe progressief de programma's der symphonieconcerten te Amsterdam en
Scheveningen in verhouding tot vorige jaren ook waren, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Brabants Orkest gingen in hun vooruitstrevendheid
tot het uiterste, waartoe een hedendaags concertpubliek te verleiden valt; in
Rotterdam bracht Eduard Flipse Pijper, Diepenbrock, Malec, Mahler en Kodaly
op een concert tezamen, terwijl Hein Jordans in Tilburg achtereenvolgens Ton
de Leeuw, Chopin, Bartok en Debussy liet spelen. Toch was de grootste sensatie
op het gebied van de moderne muziek weggelegd voor Amsterdam, waar het
Siidwestfunk Orchester o.l.v. de componist-dirigent Pierre Boulez diens „Pli
Selon Pli" kwam uitvoeren.
Gewend als men is in de muziek het element van harmonie, ritme of melodie
aan te treffen, wist men aanvankelijk met deze totaal nieuwe orkestklank geen
raad. Zeer korte flarden van geluid volgden elkaar op, ontlokt aan een uiterst
gevarieerde orkestbezetting, waarvan het slagwerk een bepaald exotische samenstelling had gekregen; bij did en wij le voegden zich door deze orkestklanken
grillige melismen van een sopraansolo. Wij ervoeren deze compositie als een
nieuw soort muziek, die de indruk wekte iedere norm van aesthetisch gevoel
moedwillig in de grand te Boren.
De reacties van het publiek waren, zoals te verwachten viel, zeer gemengd.
Velen verlieten met de pauze definitief de zaal, anderen 'bleven achter om het
tweede gedeelte van het concert te beluisteren; een groep van kenners en
nieuwsgierigen schaarde zich vlak achter het orkest, vol bewondering voor de
veelal aparte speeltechniek van bepaalde instrumenten en voor de fabelachtige
directie van Pierre Boulez, die blijk gaf met zeer korte, besliste gebaren als een
verkeersagent het grate apparaat geheel te beheersen.
Ons was het niet duidelijk of het enthousiaste gedeelte van de toehoorders,
die de gehele avond bijgewoond hebben, niet meer door ondefinieerbare emoties
en verstandelijke verbazing in verwarring waren gebracht, dan wel overweldigd
werden door de muzen. Vergissen wij ons door te menen, dat muziek in het
diepste van onze persoonlijkheid rust en stilte teweeg 'brengt?
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Samenvattend kon men zeggen, dat het publiek geconfronteerd werd met een
wijze van uitdrukken in het domein der klanken, die reeds een halve eeuw
geleden door de componist Anton Webern voor het eerst is gebruikt. Toch
heeft de luisteraar van 1962 in doorsnee geen aanknopingspunten kunnen vinden bij deze manier van muziekmaken, die gebroken heeft met de traditionele
vormen welke een overdracht van een gedachten- en gevoelswereld tot stand
willen brengen. In tegenstelling tot de opbouw van een klassiek werk, waarvan
de uiteindelijke vorm bepaald wordt via twee of meerdere thema's en de verwerking ervan, hebben we in deze nieuwere muziekuiting te maken met geheel los
van elkaar staande elementen (bijv. een enkel- of meervoud van tonen en instrumenten), die — zoals de aparte stenen van een bouwwerk — eerst tezamen een
vormbalance tot stand brengen. Omdat de componenten zelfstandig naast elkaar
bestaan, maar uiteindelijk met elkaar een geheel vormen, is de uitwerking van
dit soort muziek zuiver statisch in tegenstelling tot de dynamische zeggingskracht van de vroegere muziek, waarbij het spel van de componist met het
notenmateriaal zich tij dens het beluisteren gaandeweg aan de toehoorder opdringt als een soort muzikaal betoog.
Deze nieuwere statische vorm van musiceren kreeg — misschien toevallig -tijdens het laatste Festival een extra accent, toen het Ballet du XXe Siecle
Webern's opus 6 en opus 10 in dans poogde uit te beelden; waar het statische
karakter van deze muziek in wezen iedere bewegingskunst uitsluit, lag een
mislukking van dit experiment voor de hand.
Ons rest tenslotte de zo belangrijke kamermuzieksector van het Festival apart
te vermelden. Bijzonder grate belangstelling trokken de zangrecitals van o.a.
Elisabeth Schwarzkopf en Teresa Berganza, die beide door hun hoge niveau van
zangkunst voor een artistieke belevenis zorgden, ook het optreden van het
Nederlands Strijkkwartet, dat een internationaal peil handhaaft, werd een doorslaand succes.
Prezen wij tot nu toe enkele topprestaties in de Festivalmaand, daarnaast
mogen wij de schaduwzijden ook niet vergeten. Zo viel het herhaaldelijk op, hoe
bekwame artisten, ondanks bepaalde successen, op andere momenten tekort
schoten.
We volstaan hier met de vermelding van enkele duidelijke misgrepen: een
volkomen anti-theatrale Handelvertolking van Hans Rosbaud, die iedere neiging
am de baroksfeer van deze muziek te benaderen als het ware bewust vermeed;
een al te precieuze Bastien and Bastienne van Willem van Otterloo; een onklassieke Prager symphonie van Mozart, gedirigeerd door de jeugdige Zubin
Metah; en een bepaald oppervlakkige Beethoven- en Mahlerinterpretatie van
Bernard Haitink, die jammer genoeg nog te weinig affiniteit met deze componisten bezit.
Op zulke momenten vroeg men zich of of de tegenwoordige dirigentengeneratie nog innerlijke verwantschap voelt met de evenwichtige composities uit
de klassieke tijd of met de romantische gevoelswereld van de vorige eeuw ?
Voor veel musici is deze beleving een kwestie van groei, die de tijd moet beslissen. Het troostte in ieder geval te horen hoe voortreffelijk Willem van
Otterloo de romantische muziek weergeeft en hoe Rafael Kubelik bijv. doordringt in de verfijnde stijI van Haydn, getuige de uitvoering van diens 99e
symfonie.

De lawine van de
wetenschappelijke
documentatie

WETENSCHAPPELIJKE
KRONIEK

DR. P. DE CEUSTER

The rapid progress true science now makes, occasions me regretting
sometimes that I was born so soon.
Benjamin Franklin aan J. Priestley, 1780.

ET valt nog te bezien of Franklin, die evenals zijn vriend, de chemicus
Jozef Priestley, een brede belangstelling had voor ver uiteenlopende gebieH
den van het geestesleven en zich actief bezig kon houden met natuurkunde,
scheikunde, politiek, muziek en nog vele dingen meer, nog zo onverdeeld
enthousiast zou schrijven over de vooruitgang van de wetenschap, indien hij
inderdaad wat later, in onze tijd, had geleefd. Hij zou zich geslingerd voelen
tussen twee gemoedstoestanden: enerzijds verbazing over de ontzaglijke opgang
van de wetenschap en de geraffineerde technische prestaties, die er het geschenk
van zijn; doch anderzijds een groeiende teleurstelling omdat hij er zelf zo bitter
weinig van kan omvatten.
De kennis is in onze dagen zo uitgebreid geworden en de instrumenten om
ze te verwerven zo veelvuldig, dat men van een echte lawine kan spreken, die
ieder leergierig mens dreigt te overspoelen. Universele geesten, zoals er in de
17e eeuw nog bestonden — een Pascal, een Leibniz — zijn er niet meer. Niet
alleen is de „Universitas" versnipperd in faculteiten, maar deze zijn op hun
beurt dan weer in schijven gesneden die des te dunner blijken naarmate ze
groter worden. De boekdrukkunst, die aan de uitbottende kennisdrang van de
Renaissance voldeed, is als een tijdbom geworden die in onze 20e eeuw tot
ontploffing is gekomen. Een paar tientallen jaren na Franklin dood bestonden
er een honderdtal wetenschappelijke tijdschriften. Hoeveel het er nu geworden
zijn, weet niemand precies, het aantal wordt op honderdduizend geschat.
Om een kwantitatief idee te krijgen van deze enorme aangroei onzer kennis
nemen we hier als voorbeeld de scheikunde. Deze is de meest ordelijke van de
wetenschappen en haar groeiritme is misschien nog het makkelijkst te volgen.
Wat we hierover meedelen, kan gerust geextrapoleerd warden tot de positieve
wetenschappen in het algemeen.
Het meest ontwikkelde deel van deze discipline, de organische scheikunde,
werd nu alweer enige tijd geleden door Beilstein volledig geresumeerd in een
standaardwerk, dat de literatuur bevat tot 1910. Er bleken toen 150.000 organische stoffen bekend te zijn. Later werden er steeds verdere aanvullingen te bock
gesteld; eerst alles wat er in de literatuur te vinden was tussen 1910 en 1920,
daarna van 1920 tot 1930. Nu is men bezig met het aanvullingswerk tot 1950;
men hoopt er mee klaar te komen in 1970, doch dan staan we weer twintig jaar
achter, en wat dit betekent zullen we verder zien. Op het ogenblik loopt het
aantal organische verbindingen in versneld tempo naar de twee miljoen. Alleen
reeds in 1960 werden er 70.000 nieuwe bijgevonden. De werkelijke toename
van kennis op dit gebied is echter nog veel groter, aangezien er niet alleen
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voortdurend nieuwe stoffen bijkomen, maar men steeds meer gaat weten over
de reeds bekende.
Niemand kan nog weten hoeveel scheikundige tijdschriften er juist verschijnen. Niet alleen is het aantal onvoorstelbaar groat, maar vele bestrijken grensgebieden, en het is moeilijk ergens een grens te trekken. Men kan dan zijn toevlucht nemen tot resumerende tijdschriften, waarvan het Duitse Chemisches
Zentralblatt (gezamenlijk uitgegeven door geleerden uit de Bondsrepubliek en
de D.D.R.) en het Amerikaanse Chemical Abstracts de voornaamste zijn. Honderden ref erenten werken mee aan dit benediktijnenwerk. Chemical Abstracts,
dat na de oorlog het volledigste is geworden, refereert ongeveer 12.000
chemische tijdschriften. De jaargang 1959, de laatste die volledig is op het
ogenblik dat we dit schreven, bevat 29.000 grate bladzijden in twee kolommen,
wat overeenkomt met 58.000 normale bladzijden. Wanneer we daarbij bedenken
dat het hier niet gaat om een soort „digest", doch om zeer gedrongen resumees,
dan wordt het duidelijk dat bijna niemand meer de tijd en de moed zal vinden
am deze indigeste literatuur te lezen. Van verwerken is er zonder meer geen
sprake: het grootste deel kan alleen door sterk gespecialiseerde chemici begrepen
worden en dan nog uitsluitend die dingen die strikt tot hun specialiteit behoren.
En toch is dit niet het resultaat van een recente explosie, zoals we boven
schreven, doch van een zeer regelmatige aangroei; ten minste sinds het begin
van deze eeuw. Zo regelmatig, dat Strong en Benfey 1) er een fraaie grafiek van
op konden stellen. Door het logaritme van de kennis — berekend uit de indexen
van Chemical Abstracts — uit te zetten tegen de tij d, verkregen zij een eenvoudige lijn, waarvan de helling overeenkomt met de toename van de opgestapelde
kennis, te weten ongeveer 5,5% per jaar. Op het eerste gezicht schijnt dit niet
zo merkwaardig, doch de gevolgen ervan zijn des te indrukwekkender. In zijn
inaugurale rede als hoogleraar in de anorganische chemie te Groningen berekende Professor Jellinek, dat over ongeveer veertig jaar in de Groningse universiteit, die op het ogenblik „slechts" over 120 chemische tijdschriften, d.w.z. 1%
van het totaal, beschikt, dagelijks een ongeveer 100 m hoge toren van chemische
tijdschriften zal binnenkomen. Binnen afzienbare tijd kan geen enkele bibliotheek nog opbergen wat er op wetenschappelijk gebied verschijnt, zelfs niet als
men van alle publikaties microfilms maakt. Een aanwas van 5,5% per jaar
betekent een verdubbelingsconstante van 13 j aar: om de 13 jaar wordt de ingeblikte kennis verdubbeld. Anders uitgedrukt: tussen 1949 en 1962 is de wetenschappelijke kennis precies zoveel aangegroeid als van het begin der tijden tot
1949. En dit betekent dan ook dat het in 1975 precies weer zo zal zijn ten opzichte van onze tijd 2). Sauvy heeft gewezen op een van de heel belangrijke
aspecten van deze ontwikkeling: „Que demande-t-on en somme a l'homme
moderne? Une perpetuelle trahison. Le professeur a en moyenne 40 ans;
enseigne a des jeunes gens, disons de 20 ans, des donnees apprises 20 ans plus
tot a des jeunes gens, disons de 20 ans, des donnees apprises 20 ans plus tot a
des jeunes gens qui les appliqueront pendant 40 ans. Sans effort personnel
d'adaptation, it se produirait un retard (cumulatif) de 40 ans a chaque genera0. T. Benfey, Is chemical information growing exponentially?
1) L. E. Strong
in Journal of Chemical Education, jan. 1960, p. 29.
2) In de geesteswetenschappen ligt het tempo van de kennistoename aanmerkelijk
lager. Hier wordt gerekend met een verdubbelingsconstante van ongeveer 40 jaar,
wat overeenkomt met een jaarlijkse groei van 1,7%.
11
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tion. Si chacun ne fait pas au cours de la vie, un effort important pour franchir
40 ans de progrês, du retard est pris" 3).
Inderdaad, waar leidt dit alles naartoe? Regelrecht naar de chaos. Of om het
geleidelijke van deze nachtmerrie beter te onderstrepen: de chaos is reeds begonnen! De meeste geleerden zijn zich van de catastrofe wel bewust. Is het
immers geen kenmerk van onze tijd dat de denkende mensen zich veel meer
verantwoordelijk voelen voor de toekomst dan vroeger ? Nooit was men zo
bezorgd om onze reserves aan grondstoffen, am de gezondheid onzer nakomelingen, om het 'behoud van de vrede, am economische stabiliteit. Hoe zouden
wetenschapsmensen zich dan niet afvragen hoe de volgende generaties zullen
behoren te reageren op de springvloed van de meegedeelde kennis waarin ze
dreigen te verdrinken?
Het is gevaarlijk, zich aan voorspellingen op large termijn te wagen. Niemand zal met stelligheid durven beweren dat de wetenschap steeds maar in
hetzelfde tempo zal blijven aangroeien. Men hoopt op een zekere verzadiging.
Vanzelfsprekend moeten en mogen we zelfs niet gaan wensen dat de ontwikkeling stopgezet wordt en het wetenschappelijk peil van de wereld stagneert. Als
we ons voor het groeitempo interesseren, dan juist om wille van de vraag of de
overwoekering het peil niet nadelig zal beinvloeden. Een analoog geval is de
voortdurende toename van de wereldbevolking. Alle malthusianisme ten spijt
stijgt het aantal mensen voortdurend en men gaat berekenen wanneer de maat
— de aarde — vol zal zijn. In welke mate wordt het peil van de beschaving,
van de welstand, van de rechtvaardige verdeling der goederen, enz. bedreigd ?
Een analoge vraag stelt zich dan op het gebied van de wetenschap.
Natuurlijk is een van de redenen van deze ontzaglijke vermeerdering van
wetenschap het steeds toenemend aantal geleerden. Omgekeerd schreeuwt de
vermeerdering van wetenschap om steeds meer geleerden. In de Verenigde
Staten steeg het aantal arbeidskrachten tussen 1930 en 1960 van 50 miljoen tot
73 miljoen, wat overeenkomt met een normale jaarlijkse toename van 1,4%.
Het aantal wetenschapsmensen en ingenieurs steeg van 300.000 tot 1.400.000,
d.i. 6% per jaar. De doctors in de wetenschappen, die het grootste aandeel
hebben in de groei van de wetenschappelijke kennis, stegen van 15.000 tot
87.000, d.i. een vermeerdering van 7% per jaar. In Rusland ligt de stijging
nog hoger.
Enerzijds leidt dit tot de verbijsterende conclusie dat 90% van alle geleerden
die sinds het begin der tijden 'bestaan hebben, nog steeds in leven zijn. Anderzijds ligt in deze cijfers reeds de kiem van een mogelijke verzadiging. De toename van geleerden kan dit tempo immers onmogelijk volhouden. Zuiver theoretisch zouden we het maximum aantal bereiken wanneer ieder die er geschikt
voor is, geleerd is en de toename van geleerden dus overeenkomt met de bevalkingstoename op dat ogenblik. Deze groei zou dichter bij de 1% liggen dan bij
de huidige 6 of 7%. Doch dit is louter theorie. Het bemoedigende is echter, dat
de aangroei wel vanzelf veel vroeger zal beginners te dalen.
Zijn er oplossingen voor dit probleem? Of als men wil, dammen tegen deze
springvloed ? Een eerste mogelijkheid zou bestaan in de vereenvoudiging van,
het wetenschappelijk denken, maar al direct ziet men in dat dit een utopie is.
Wel is de wetenschap een grillige combinatie van toenemende uitbreiding en
3 ) A. Sauvy in Jeune Patron, mei 1958, p. 22.
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systematische vereenvoudiging, doch het is genoeg bekend in welke overwegende mate de gecompliceerdheid het wint van de vereenvoudiging.
Een klassiek voorbeeld daarvan biedt de sterrekunde. De ingewikkelde berekeningen die in de oudheid nodig waren om de baan der planeten te bepalen,
werden door Kepler herleid tot een toepassing van die zeer eenvoudige wetten
en door Newton zelfs tot een enkele gravitatiewet. Maar dit belet niet, dat de
astronomie intussen uitgegroeid is tot de moeilijkste wetenschap van alle. Wat
in het begin van onze eeuw bekend was over de atomen, werd door Bohr in.
1913 herleid tot een zo helder en eenvoudig geheel, dat de hele wetenschappelijke wereld er enthousiast over was. Viiftien jaar later was dit alles echter weer
zo gecompliceerd, dat men het voorlopig moet opgeven om zich een beeld te
vormen van het atoom. Langs de weg van de vereenvoudiging valt er niet veel
te verwachten.
Is er meer hoop in de steeds nauwer wordende specialisatie? De specialist is
iemand die steeds meer weet over steeds minder, zegt de boutade, en in het
uiterste geval zou hij dus alles weten over niets. Hoeveel spot hier ook uit blijkt,
en hoe zeer we het ook mogen betreuren: we gaan onvermijdelijk steeds meer
die richting uit, gewoon omdat het een steeds dwingender noodzaak wordt.
Maar ook de specialisatie lost niets op. Grotere specialisatie betekent zich een
steeds smallere weg graven van uit het centrum der kennis inaar de periferie toe,
maar de te graven weg wordt steeds 'anger en alle onderzoekers hebben disciplines nodig die ver buiten de omgeving van het gestelde doel liggen. In een
laboratorium voor archeologisch onderzoek b.v. moet de belangstelling zich
spreiden van de laatste bevindingen uit de fysiochemie, over de stijlkritiek, naar
de kunsthistorie toe.
Men zou verder kunnen denken aan de verlenging van de studietijd. Doch
ook een langere duur van de studie zou het tempo niet kunnen volgen. Letterlijk
genomen zou de studietijd immers am de 13 jaar moeten verdubbelen. Praktisch
is dit natuurlijk niet helemaal waar, want de verdubbeling van de totale kennis
om de 13 jaar betekent niet noodzakelijk dat ook de fundamentele wetenschap
een zelfde vlucht neemt. De stijging van de fundamentele kennis — waarvan
een deel toch als parate kennis aanwezig moet zijn — is moeilijk kwantitatief te
berekenen, doch alles laat voorzien dat ook de studieduur deze fundamentele
kennis onmogelijk kan blijven volgen. Nu reeds is een vers gepromoveerde
doctor in de wetenschappen 25 of 30 jaar. Kan men dit naar achteren schuiven ?
Kan het 40 warden? Komen we dan uiteindelijk niet tot een toestand dat iemand
slechts produktief wordt op een leeftijd dat hij met pensioen kan gaan? Want
ook de verhoging van de levensduur kan het tempo van de wetenschap niet
volgen.
Ten slotte is er een oplossing die door velen reeds aanvaard en toegepast
wordt: de verstrengeling van produktietijd en studietijd. Dit zou dan echter
anders moeten georganiseerd warden dan nu het geval is. In plaats van de studie (in de avond) te laten volgen op een drukke produktiedag, wat alleen maar
mogelijk is ten koste van de algemene ontwikkeling, de rust en zo vele andere
cultuurwaarden, zou men moeten komen tot een mogelijkheid van studie in de
dagtaak zelf. Ofwel door studiedagen naast produktiedagen in te schakelen in
de week, ofwel door een betrekkelijk lange studievakantie, die overeen zou
komen met een cursus van post-universitair onderwijs, doch dan breder opgevat
dan thans gebeurt.
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Jets moet er in ieder geval gedaan warden. Te veel oudere academici hebben
nu reeds een achterstand opgelopen die gewoon niet meer in te halen is. En de
bedreiging voor de jongeren is nog veel grater.
Men heeft de aanwas van de natuurwetenschappen wel eens vergeleken met
een kankergezwel. Hij heeft er vele kenmerken van, maar kanker is een te
bestrijden kwaad en kennis een te behoeden goed. Voorlopig hebben we stevig
de indruk „des Guten zuviel" te krijgen. We kunnen er niet alleen maar op
vertrouwen dat het verbluffend aanpassingsvermogen waarvan de mens al zo
vaak op allerlei andere gebieden blijk heeft gegeven, met de tijd ook wel een
middel zal vinden am in de wassende vloed van de wetenschappelijke kennistoename te blijven bestaan.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

bezoek door president de Gaulle van 4 - 9 september aan de WestH ETDuitse
Bondsrepubliek gebracht is inderdaad van historische betekenis.

Na een periode van bijna vijf eeuwen strijd tussen beide volkeren, nadat Frankrijk gedurende ruim 4 eeuwen de politiek van Richelieu, gericht op verdeeldheid
in de Duitse landen, heeft gevolgd, schijnt nu hiermee gebroken te zijn. Kon
men tot nu toe — misschien terecht — menen, dat dit regeringspolitiek was,
die eigenlijk buiten het yolk omging, dan is het de verdienste van de Franse
president geweest hieraan een einde te hebben gemaakt. Hij heeft de verzoeningspolitiek — in de twintiger jaren geprobeerd door Briand en Stresemann —
de zo broodnodige basis gegeven onder het yolk. Tijdens het bezoek heeft hij
alle registers van zijn charme opengetrokken, hield hij verschillende redevoeringen in het Duits en betuigde hij herhaaldelijk zijn sympathie en oprechte hoogachting voor het Duitse yolk, dat hem bij deze gelegenheden ovationeel toejuichte. De Gaulle bepleitte ook een grotere samenwerking tussen de beide
staten, hetgeen bij sommigen aanleiding gal tot het misverstand, dat er een
soort bi-laterale politieke unie zou ontstaan; dit werd spoedig gecorrigeerd door
de verklaring, dat beide landen de onderlinge contacten, die op talrijke terreinen
reeds bestonden, nauwer zullen aanhalen met behoud van eigen zelfstandigheid.
Het spreekt vanzelf, dat de Westerse wereld deze ontwikkeling toejuicht;
maar er bestaat toch ook het gevaar, dat Frankrijk en West-Duitsland te exclusief in hun vriendschap zijn, en dit zou naar de mening niet alleen van de
andere Westelijke landen, maar ook volgens sommige Franse en Duitse kringen
kunnen betekenen, dat beide de toetreding van Engeland tot Europa zouden
belemmeren en een Europa zonder Engeland acht men in deze kringen van
betrekkelijk weinig waarde. De Oostelijke landen, allereerst Rusland, achten
het opruimen van de geschillen tussen beide landen belangrijk, maar zien hierin
Been bijdrage voor de vrede; integendeel menen zij, dat door Franse steun de
revanche-idee van West-Duitsland versterkt en zo het gevaar voor de vrede
vermeerderd is. Het moet echter voor Chroestsjef een prettige gedachte zijn,
dat door de versterking van de samenwerking tussen Frankrijk en West-Duitsland de ontwikkeling van de EEG economisch en politiek zou kunnen warden
afgeremd; zo immers zou de verdeeldheid in het Westen, waarnaar hij altijd
heeft gestreefd, bevorderd warden. Maar minder aangenaam moet het voor hem
zijn, dat juist uit de Frans-Duitse hoek het sterkste verzet komt tegen de Russische pogingen t.a.v. Berlijn; met Engeland en de Verenigde Staten meent hij
misschien hierover tot zaken te kunnen komen, maar dit wordt nu door de
samenwerking van beide vastelandsmogendheden wel onmogelijk gemaakt. De
Russische politiek wordt dus lelijk doorkruist.
Voor Rusland is de ontwikkeling van de economische en politieke samenwerking in Europa steeds een nachtmerrie geweest. Van begin of aan heeft men
alle activiteiten in die richting tegengewerkt en steeds beweerde men tegelijkertijd, dat het hier ging om de laatste stuiptrekkingen van de kapitalistische
wereld. Zander deze stelling geheel prijs te geven begint men nu echter ook in
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te zien, dat men met het ,bestaan van de EEG als een reeel economisch gegeven
rekening moet houden en zelfs met het feit, dat de EEG in de toekomst aanzienlijk sterker zal worden. Daarom pleit men nu niet alleen voor een nauwere
samenwerking en betere arbeidsverdeling tussen de landen aangesloten bij de
COMECON — zoveel als de Oast-Europese EEG —, maar bovendien begint
men te denken over economische samenwerking met deze EEG en vreedzame
wedijver tussen economische unies met een verschillend maatschappelijk stelsel.
Deze gedachten zijn afkomstig van niemand minder dan Chroestsjef zelf en
konden dus in de Prawda worden herhaald.
De toetreding van Engeland tot de EEG was ook het voornaamste agendapunt
op de 11e na-oorlogse conferentie van de Gemenebest-premiers van 10 - 19
september te Londen. Premier Macmillan had gehoopt, dat einde juli de anderhandelingen te Brussel zover zouden zijn gevorderd, dat hij nu aan zijn 16
collega's van het Gemenebest een volledig overzicht van de voorwaarden tot
toetreding zou hebben kunnen voorleggen; nu dit niet het geval was, meende
hij toch in staat te zijn hen een redelijk beeld te geven van de situatie. Zijn
positie is zeer moeilijk; de tegenstand in Engeland zelf is grater geworden,
waarschijnlijk ander invloed van de halsstarrige houding van de Gaulle en
Adenauer. Bovendien begint de Labourleider, Gaitskell, zich meer en meer
tegen aansluiting te verzetten; hij werpt zich op als verdediger van de belangen
van het Gemenebest en eist o.a., dat de regering, voordat zij een definitief
besluit neemt, nog een tweede Gemenebestconferentie bijeenroept. Als hij
bedoelt, dat de andere leden dan een veto zouden kunnen uitspreken, zou er van
de onafhankelijkheid van zijn land weinig overblijven. Hiertegenover staan in
Engeland een aantal labourleden, die niet afkerig zijn van de EEG, verder de in
aanhang groeiende liberale partij en het feit, dat juist in de jongere leeftijdsgroepen en onder de meer ontwikkelden zich de meeste voorstanders van aansluiting bevinden.
Op de conferentie moest Macmillan zien te bereiken, dat het verzet van de
gemenebestpremiers de binnenlandse oppositie niet versterkte. Hij wees in zijn
openingsrede op de grate veranderingen, die zich sedert de akkoorden van
Ottawa in 1932, waarin de imperiale preferentiele rechten waren vastgesteld,
binnen het gemenebest hadden voltrokken, en op die in de wereld na de tweede
wereldoorlog; daar Engeland voor het gemenebest vooral betekenis had als
kapitaalverstrekker, wees hij er verder op, dat zijn land hiertoe beter in staat
zou zijn als het tot de EEG toetrad, hetgeen bovendien tot voordeel zou hebben,
dat de kans op wereldomvattende handelsovereenkomsten zou warden vergroot.
Oak erkende hij, dat het isolationisme van zijn land t.a.v het continent een
politieke fout was geweest; grotere bemoeienis van Engeland met Europa zou
misschien beide wereldoorlogen hebben kunnen voorkomen. Nadrukkelijk verwierp hij de keuze tussen het gemenebest en Europa; het eerste was nooit een
politieke en economische eenheid, hoogstens een los verband, waaruit Engeland
zich ook nu niet wilde terugtrekken.
Hoe vriendelijk de aanwezigen oak na de redevoering van Macmillan applaudiseerden, zij bleken vol kritiek te zijn. De Canadese premier, Diefenbaker, die
echter een sterke oppositie onder Lester Pearson in eigen land tegenover zich
vindt, zag in toetreding een verzwakking van het Gemenebest, waardoor Canada
gedwongen zou zijn zich meer te richten naar zijn machtige buurman, de Verenigde Staten. Oak de Australia Menzies, die in eigen land ternauwernood een
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meerderheid in de volksvertegenwoordiging achter zich heeft, was niet enthousiast en beweerde, dat de GemenebestparMers de prijs moesten betalen voor
Engelands toetreden. Premier Nehru (India) zag de tegenstelling tussen Oast
en West door de aansluiting van Engeland bij Europa groter worden en zag
speciaal gevaren voor India's vijfjarenplan. In deze laatste opvatting wijkt hij
duidelijk of van de meningen in Washington; president Kennedy hecht de
grootste waarde aan het welslagen van het derde Indische vigjarenplan, zoals
blijkt uit zijn stelling, dat voor het Zuidelijk half rand alles afhangt van de
vraag of India in staat zal zijn dezelfde of een grotere vooruitgang te verwezenlijden dan communistisch China, daar anders de Aziatische en Afrikaanse volkeren het communistische voorbeeld aantrekkelijker zouden vinden dan het Westesrse; toch stimuleert Kennedy voortdurend het toetreden van Engeland tot
de EEG.
Gunstig tegenover Engelands toetreding stonden slechts enkele kleinere leden
van het gemenebest; verreweg de meesten waren tegen uit angst voor een
hernieuwd imperialisme van Europa — een geluid, dat in de Sovjetrubrieken
tegen de EEG voortdurend gehoord wordt — of uit angst voor eigen economische moeilijkheden. Er lekte echter zoveel uit van de vertrouwelijke bijeenkomsten, dat sommigen meenden, dat een zeer hoog percentage van alle redevoeringen voor binnenlands gebruik bestemd was. Misschien behoorden tot deze
groep ook Macmillan en zijn onderminiter voor Buitenlandse Zaken, Heath;
zij bleven bij hun verkla.ring, dat zij Engelands toetreding zouden doorzetten
en beloofden slechts bij de verdere onderhandelingen te proberen tot verheldering of aanvulling van vage of onvolledige punten te komen; de eerste was
bovendien zo vriendelijk er zijn collega-premiers op te wijzen, dat Engeland
zich moeilijk de weelde kon veroorloven om, terwijl vele leden van het gemenebest hun industrie met invoerrecten beschermden, zelf vrije invoer t.o.v. de
gemenebestpartners te handhaven. Uit het moeizaam tot stand gekomen slotcommuniqué bleek, dat er geen veto over toetreding was uitgesproken en geen
nieuwe conferentie was geeist; wel werd er duidelijk uitgesproken op welke
punten men verbetering in de voorlopige afspraken tussen Engeland en de Zes
wenste, maar Macmillan heeft zijn handen vrij gehouden.
Engeland heeft onmiddellijk hierna het contact met de Zes weer opgenomen;
nu niet in een plenaire bijeenkomst, maar met elk van de zes afzonderlijk. De
ministers van Luxemburg, Nederland en Belgie gingen daarvoor naar Londen
en vervolgens ging minister Heath naar Bonn en Rome. Overal kreeg, hij te
horen, dat men begrip had voor de positie van Engeland, en dat men de toetreding van Londen zou helpen verwezenlijken, maar hij sprak in Bonn slechts
met minister Schroder. De grote moeilijkheden komen voor hem eerst, wanneer
hij gaat praten met Adenauer, die in N. Italie met vacantie is, en dan is er tenslotte nog altijd Parijs. Intussen 'heeft het eerste gesprek alweer plaats gehad en
het is „nuttig" geweest.
Voor de V. St. is in de laatste did een nieuwe ernstige moeilijkheid ontstaan.
In Cuba is Fidel Castro sedert hij drie en een half jaar geleden aan de macht
kwam steeds meer onder Sovjet-invloed geraakt. Zelfs schijnt hij er in Moskou
op te hebben aangedrongen om toegelaten te worden als lid van het Warschaupact, zulks onder verwijzing naar agressief optreden van de zij de der V. St. naar
aanleiding van enkele incidenten in Havana en de wateren rond Cuba, veroorzaakt door in de V.St. verblijvende Cubaanse uitgewekenen. In Moskou is men
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zover niet gegaan; wel werden aan Cuba wapens beloofd en geleverd naast hulp
bij de onwikkeling van de staal- en olie-industrie, terwiji bovendien specialisten
op landbouwgebied uit de S.U. naar Cuba werden gezonden. Einde september
kwam tenslotte het bericht, dat Rusland op het eiland een vissershaven zal bouwen, maar in Washington houdt men er rekening mee, dit dit „laze" vissertjes
zullen zijn, die liever militaire geheimen wensen te achterhalen dan hun opgegeven beroep uit te oefenen. Van republikeinse zijde dringt men bij de president
aan op het nemen van krachtige maatregelen maar deze voelt hier niets voor; hij
weet heel goed, dat een gewapend optreden tegen Cuba niet alleen kan leiden
tot een groot conflict met de S.U., maar dat het ook zijn repercussies zou hebben
in de hele Latijns-Amerikaanse wereld, waar men de V. St. toch al niet erg
vertrouwt en waar men onmiddellijk zou gaan denken aan Yankee-imperialisme.
Kennedy is van mening, dat al wat er tot nu toe gebeurd is, geen direct gevaar
voor zijn land betekent; om echter enigszins tegemoet te komen aan de republikeinse oppositie en vooral om te verhinderen, dat de kwestie Cuba al te veel
tegen hem wordt uitgespeeld in de in november te houden verkiezingen van
het Congres — hij hoopt nog steeds bij deze gelegenheid een meerderheid voor
zijn binnenlandse politieke maatregelen te krijgen — heeft hij de bevoegdheid
gevraagd en gekregen om 150.000 reservisten op te roepen, die nu te zijner
beschikking staan. Verder doet hij pogingen om Cuba economisch te isoleren,
waarover hij overleg wil plegen met de Organisatie van Amerikaanse staten, en
heeft hij aan de Nato-landen gevraagd om te verhinderen, dat hun schepen goederen uit de landen van het 0. blok naar Cuba vervoeren. Daar deze laatste
pogingen nog weinig succes hebben gehad, wil hij nu aan de schepen, die wapens vervoerden voor Castro, de toegang tot de Amerikaanse havens ontzeggen.
Door deze ontwikkeling is de uit 1823 daterende Monroe-leer — de V. St.
bemoeien zich niet met buiten-Amerikaanse kwesties en dulden niet, dat nietAmerikaanse mogendheden een of andere regeringsvorm onder dwang op het
Amerikaanse vasteland proberen in te voeren — nog meer uitgehold; president
Kennedy is al erg gelukkig, wanneer hij kan verhinderen, dat Cuba zijn nieuwe
opvattingen exporteert naar de andere Midden- en Zuid-Amerikaanse landen.
In sommige kringen meent men, dat het Russische optreden in Cuba veeleer
bedoeld is om de V. St. onder druk te zetten en tot een meer soepele houding
te dwingen in W. Berlijn, waarover premier Chroestsjef heeft gezegd i.v.m. de
Amerikaanse Congresverkiezingen nu niets te willen ondernemen. Men verwacht
daarom in november nieuwe spanningen rond W. Berlijn en houdt rekening
met de mogelijkheid, dat Moskou de vastberadenheid van Washington in dezen
onderschat. En deze mogelijkheid wordt grater, wanneer de Gaulle, naast Adenauer de vurige voorstander van een krachtige houding tegenover de Russische
plannen in Berlijn, in ernstige moeilijkheden zou komen n.a.v. zijn plan tot
herziening van de grondwet m.b. tot de verkiezing van de Franse president. De
uitschakeling van de politici zowel bij de grondwetsherziening — de Gaulle wil
een referendum en de volksvertegenwoordiging passeren als door de directe
verkiezing van de president door het hele yolk valt 'mach in de Senaat, noch in
de Kamer van Afgevaardigden in goede aarde. Een ingediende motie van wantrouwen heeft veel kans op de vereiste meerderheid en dit zou betekenen, dat
de Gaulle zou overgaan tot ontbinding van de volksvertegenwoordiging en nieuwe verkiezingen. De onzekerheid als gevolg hiervan is koren op de molen van
J. Oomes
Moskou.
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Een nieuwe
godsdienstfenomenologie
Sinds de vader van de geschiedenis,
Herodotus, in de 5e eeuw v. Chr. de
exotische godsdiensten van de barbaren
beschreef, zijn er te alien tijde en overal
ter wereld mensen geweest, die zich gewijd hebben aan de studie van vreemde
religies. Toch laat men niet zonder reden
de godsdienstwetenschap in de strikte zin
van het woord teruggaan op Max Muller,
die er in 1867, in zijn Chips from a German Workshop, a.h.w. de doopakte van
schreef. Het was trouwens eerst in 1873
dat te Geneve de eerste leerstoel voor
godsdienstgeschiedenis werd gesticht. Een
jonge wetenschap dus, maar wie enigszins
vertrouwd is met de zelfs voor vaklieden
niet meer bij te houden literatuur, zal
moeten toegeven dat zij zich reeds in een
weelderige bloei mag verheugen, ook
buiten de cenakels van de vakgeleerden.
Het is wel tekenend, dat een grote Duitse
uitgeverij het risico durft nemen voor een
reeks van liefst 36 delen over de verschillende religies, en dat deze reeks, ofschoon
de indrukwekkende schare medewerkers
een hoog wetenschappelijk gehalte waarborgt, zich toch tot een ruimer lezers
publiek richt.
Het eerste, inleidend deel, een algemene
fenomenologie van de godsdiensten, werd
toevertrouwd aan de protestantse theoloof en professor van godsdienstgeschiedenis te Marburg, Friedrich Heiler 1).
Een keuze waarop weinig af te dingen
valt, niet alleen omdat de auteur een
bijna onvoorstelbare belezenheid bezit op
het gebied van de godsdienstwetenschap,
maar ook omdat hij de fundamentele ingesteldheid heeft die het iemand mogelijk
maakt, werkelijk in de wereld van vreemde religies door te dringen. Hij was immers een van de eersten die, na een aanvankelijk nogal rationalistisch gerichte
periode in de jonge wetenschap, er zich
rekenschap van gaf, dat men, zoals Eliade
het later zou uitdrukken, een religieus

fenomeen moet bestuderen „in zijn eigen
modaliteit". Reeds in zijn eerste groot
werk, Das Gebet, verschenen in 1918,
had Heiler geschreven: „Ohne personliches religioses Erleben und ohne feinste
Empfanglichkeit fur religiose Werte ist
eine fruchtbare religionspsychologische
Untersuchung unmOglich - . Aan dat principe is hij in een loopbaan van vruchtbare
arbeid onwrikbaar trouw gebleven.
Van de geleerden die hem hebben beinvloed, met name voor dit nieuwe werk,
maakt hij Been geheim: hij citeert met een
nadrukkelijke verering Schleiermacher, en
noemt expliciet Chantepie de la :Saussaye,
Lehmann, Säderblom en Otto. Het is wellicht niet onbillijk daar ook nog Scheler,
Dilthey en Van der Leeuw aan toe te
voegen, die mede hun stempel hebben
gedrukt op de fenomenologische richting
in de godsdienstwetenschap. Dat alles
belet niet, dat Heiler een eigen standpunt
heeft ingenomen, en een persoonlijke
autoriteit heeft verworven die voor een
werk als het onderhavige de hoogste verwa chtingen wettigen.
Hij begint met het begrip religie te omschrijven als de „omgang met de ultieme,
diepste werkelijkheid". Deze werkelijkheid is zaligend en gevaarlijk tegelijk.
Ofschoon ze een menselijke dimensie
heeft, is ze toch wezenlijk geconstitueerd
door de zich openbarende godheid.
Uit een kritische bespreking van de
verschillende scholen en richtingen, tracht
hij vervolgens de maatstaven af te leiden,
die de godsdienstwetenschap moet aanleggen: een streng inductieve werkwijze
— en daarom een zorgvuldige studie van
de bronnen een universele belangstelling, een levend contact met de godsdienstige werkelijkheid, en een uit de persoonlijke religieuze ingesteldheid voortvloeiende eerbied voor elke religie. Deze
methode, de fenomenologische, dringt van
het verschijnsel door tot de wezenskern,
via een reeks van concentrische cirkels:
de „Erscheinungswelt- (de uiterlijke vormen waarin het religieuze wordt beleefd),

1) Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion. — W. Kohlhammer, Stuttgart,
1961, 605 pp., Subskr.-Pr. 39 D.M., Einzelpreis 45 D.M. Voor Belgie: Elsevier, Brussel; voor Nederland: Meulenhoff, Amsterdam.
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de „Vorstellungswelt - (een o.i. minder
gelukkige benaming voor de „theologie van de godsdiensten), de „Erlebniswelt"
(de psychologische dimensie), en de
„Gegenstandswelt - (het object van de
religie, de goddelijke werkelijkheid) .
Daarmee is dan meteen de structuur
van het werk aangegeven: achtereenvolgens worden de verschillende concentrische cirkels, van de periferie tot het middelpunt, in al hun segmenten onder ogen
genomen. Aan dergelijke systematisatie is
uiteraard een zeker arbitrair karakter inherent: bepaalde aspecten, die methodisch
worden gescheiden, horen in feite zo organisch samen, dat ze niet zonder schade
uit elkaar worden gerukt. Bovendien
komt het ons voor, dat Heiler enigszins
in tegenspraak komt met de door hemzelf
zo vurig voorgestane primauteit van het
objectieve karakter der religie: de methode van Eliade, die de hierofanie als uitgangspunt neemt, lijkt ons, volgens de
premissen van Heiler zelf, logischer.
Maar in elk geval moet worden toegegeyen, dat zijn indeling aan het werk een
solieder en overzichtelijker structuur geeft
dan Eliade of Van der Leeuw wisten te
bereiken.
Het uitvoerigst behandelt schrijver natuurlijk de „Erscheinungswelt -, waaraan
zowat drie kwart van het boek wordt gewijd. Dit is de logica zelf van de fenomenologische methode, maar we krijgen
ook een principiele verantwoording: „Religion ist keine blosse Vorstellung von.
Gott, sondern Umgang mit dem in mannigfachen Erscheinungen gegenwârtigen
Gott". De resterende hoofdstukken zijn
er wat bekaaid van afgekomen. In zijn
voorwoord suggereert Heiler, dat zij reeds
elders in het boek onrechtstreeks ter
sprake kwamen, wat inderdaad het geval
is: maar toch lijkt de diepere reden ons
te liggen in het feit, dat een strikt fenomenologische methode, hoe nuttig en
noodzakelijk ze overigens ook zij, op
zichzelf niet toereikend is om de gedachtenwereld, de psychologie en het wezen
der religie diepgaand te behandelen. De
godsdienstfenomenologie maakt een godsdienstfilosofie en een — sit venia verbo
„godsdienst-theologie - nog niet overbodig, integendeel!
In hetzelfde voorwoord, waar hij de

criticus zorgvuldig het gras voor de voeten wegmaait, verdedigt Heiler ook de
sterke nadruk die in heel het boek op de
zogenaamde „Hochreligionen" ligt, en
ook verder komt hij daarop terug: „so
wenig aus dem Lallen eines Kindes das
Geheimnis und der Reichtum einer Sprache zu verstehen sind, ebensowenig aus
den Vorstellungen und Brauchen sogenannter primitiver Volker das Wesen
der Religion". Wij kunnen niet helemaal
met deze opinie vrede nemen: zonder het
belang van de hoogreligies te ontkennen,
is het toch een feit, dat de religieuze
symboliek van riten en mythen niet zelden het helderst en zuiverst doorschouwd
kan worden in meer archalsche culturen.
Het netelige probleem van de onderlinge waardeverhouding der ,Terschillende
religies, en meer in het bijzonder van het
christendom als „absolute" godsdienst.
wordt niet rechtstreeks behandeld: terecht
is schrijver van oordeel, dat dit niet meer
tot het domein van de fenomenologie behoort. Inmiddels kan hij toch niet vermijden, hier en daar zijn standpunt in dezen
te laten doorschemeren. Dit nieuwe werk
schijnt zijn evolutie van een ruime tolerantie naar een bedenkelijk relativisme te
bevestigen. Wel wijzen bijvoorbeeld zijn
bladzijden over het offer er op, dat hij
aan het christendom een supreme waarde
toekent, maar uit andere fragmenten
blijkt, dat het zijns inziens slechts een
graadverschil betreft: deze supreme waarde is niet het gevolg van een goddelijke
wilsdaad — en dus een echte transcendentie doch enkel en alleen een de
facto volmaaktere benadering van de
godsdienst, „diejenige, in welcher das institutionell-kultische, das rationale und
das mystische Element vereint sind und
die grosstmogliche Annaherung des endlichen Seins an das unendliche Mysterium erfolgt".
Ons voornaamste bezwaar tegen deze
overigens zo waardevolle fenomenologie,
is dan ook in feite gericht tegen de theologie die bier en daar om de hoek komt
kijken, maar die goed gevormde lezers
geen schade zal berokkenen. Katholieke
lezers zullen oak op enkele typisch protestantse beschouwingen stuiten. Dezelfde
verdraagzaamheid die hij t.o.v. andere
religies aan de dag legt, betuigt Heiler
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ook jegens het katholicisme, en hij verbergt geenszins zijn voorkeur voor de
katholiciserende richting in de Lutherse
kerk. Maar zonder insidieus te zijn is zijn
behandeling van katholieke fenomenen
wel eens door een welwillend onbegrip
gekleurd. Zijn beschouwingen over de
Bijbel, en de katholieke visie er op, zijn
bepaald hinderlijk. Op strikt fenomenologisch gebied, is dit voorbeeldig uitgegeven boek ook voor de belangstellende
buitenstaander een veilige en boeiende
gids; voor de theoloog is het, mede door
zijn overzichtelijkheid, zijn uitstekende
bibliografie en zijn zorgvuldige index,
een belangrijk en handig werkinstrument,
en voor een ieder die beroepshalve met
de godsdienstwetenschap te maken heeft,
achten wij het ronduit onmisbaar.
F. De Graeve

Prof. Vollenhoven,
neocalvinistisch wijsgeer, 70 jaar
Abraham Kuyper is een groot en universeel man geweest. Minstens een halve
eeuw lang heeft hij volkomen zijn Stempel gedrukt op bepaalde sectoren van
het Nederlandse calvinisme. „Op alle
terreinen des levens" wilde hij zijn volgelingen activeren, „in kerk en staat en
maatschappij''. „De eere Gods" was
daarbij het bezielende motief, en „geen
duimbreed" op welk gebied ook mocht
er aan Zijn soevereine wil onttrokken
worden De Gereformeerde Kerken in
Nederland, de Anti-Revolutionaire Partij
en de Vrije Universiteit te Amsterdam
zijn grotendeels van kuyperiaanse oorsprong, en stonden sterk onder zijn invloed. De „van God gegeven leider",
zoals men hem graag noemde, heeft veel
gedaan om de pietistische wereldmijding
uit het gereformeerd protestantisme te
elimineren. Hij zag duidelijk genoeg in,
dat het christendom zich in politiek en
wetenschap moest incarneren. Ook via
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institutionele machtsvorming wilde hij
deze gebieden onttrekken aan de soms
nogal exclusieve en despotische invloed
van de vrijzinnigheid. Daarbij zijn wederzijds harde klappen uitgedeeld, niet
alleen in de tachtigjarige school-oorlog
die protestanten en katholieken samen
mochten voeren tegen het neutralisme.
De antithese tussen christenen en nietchristenen stelde „Abraham de Geweldige" zich vaak iets te zichtbaar en te
scherp voor; wat dit laatste betreft, herinnerde zijn erfzonde-pessimisme meer
aan de zestiende-eeuwse Leuvense theoloog Michael Bajus dan aan Maarten
Luther.
Toen de pioniers van de Vrije Universiteit in 1880 de gronden wilden ontginnen die hun vaderen zo lang braak
hadden laten liggen, viel er uiteraard
heel wat te doen. Ondanks hun vaak
vurige geloofsovertuiging verwondert
het niet, dat de kerstening van de verschillende wetenschappen dikwijls wat
negatief en extrinsiek-theologisch bleef.
Een innerlijke reformatie van dit alles is
niet in een handomdraai tot stand te
brengen. Pijnlijk was daarbij het gemis
van een eigen wijsgerige traditie. Men
stelle zich maar eens een katholieke wetenschapsbeoefening voor zonder steun
van de neoscholastieke filosofie.
In 1926 werden twee hoogleraren benoemd wier naam en wier filosofie tot
ver buiten ons land een begrip zouden
worden. De professoren D. H. Th. Vollenhoven en H. Dooyeweerd zouden de
grondleggers worden van de (neo) calvinistische wijsbegeerte der wetsidee, de
„w.d.w. - , een gedachtengang van Nederlandse origine en internationale invloed, met de Vrije Universiteit als centrum en andere instellingen voor hoger
onderwijs als intensief bewerkt arbeidsterrein, o.a. via bijzondere leerstoelen 1 ) .
In Belgie heeft men te Gent wat contact
met studenten gelegd.
Nu Prof. Vollenhoven 1 november ze-

1) In het Nederlandse weekblad De Linie heb ik enkele malen over de geschiedenis en de ideeen van
deze stroming geschreven: De Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 25 jaar (7 januari 1961). Een
inleiding tot de calvinistische wijsbegeerte der wetsidee (16 december 1961). Het perspectief van de neocalvinistische wijsbegeerte der wetsidee (31 maart 1962). Het eerste artikel is overgenomen in Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte (december 1961). Vgl. over Kuyper: Vijfenzeventig jaar doleantie (24 juni 1961).
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ventig jaar wordt, een paar opmerkingen
over zijn werk. Een bio- en bibliografie
hoeven we hier niet meer te geven.
Daarvoor verwijzen we naar het boek
Perspectief, feestbundel van de jongeren
bij het vijfentwintigjarig bestaan van de
Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte (Kampen, 1961, gerecenseerd in
Streven van juni 1962). Het gaat ons in
deze kolommen op de eerste plaats om
zijn filosofie, waarin en waaraan hij zich
overigens als christenmens zo volledig
geeft.
We mogen wel beginnen met op te
merken, dat Prof. Vollenhoven iets
nieuws bracht in zijn omgeving, door
calvinistisch wijsgeer, maar dan ook volledig wijsgeer te willen zijn. „Voor het
uitvoeren van een wijsgerige taak is
Allereerst systetweeerlei noodig
matisch inzicht Wat echter dit
systematisch inzicht steeds dient te vergezellen is een overzicht van de hoofdlijnen, die in het verleden der wijsbegeerte vallen op te merken. Indien immers iets verfrisschend werkt, dan wel
een flink bad in de geschiedenis" aldus de jubilaris in de inleiding van Het
calvinisme en de ref ormatie van de tvijsbegeerte (Amsterdam, 1933). Het heeft
hem veel moeite gekost, bepaalde geloofsgenoten ervan te overtuigen, dat
men niet kan volstaan, met een „transcendente-, theologische kritiek op de
wijsbegeerte van andersdenkenden, en
dat de theologie niet buiten de steun van
de wijsbegeerte kan. Dooyeweerd en hij
hebben de immanente filosofische kritiek
en de positieve opbouw van een eigen
wijsgerig systeem aan de Vrije Universiteit geintroduceerd. Het strekt hun tot
eer, dat zij hun omgeving nooit hebben
verloochend, al stuitten ze er aanvankelijk op minder sympathiek verzet.
Vollenhoven is binnen de beweging
voor calvinistische wijsbegeerte primair
de historicus geweest, zoals Dooyeweerd
op de eerste plaats systematicus was.
Maar hij is dan ook fi/osofiehistoricus
en filosoof. Hij weigerde altijd, de wijsgerige geschiedschrijving te laten verdrinken in historische en filologische de-

tailkwesties. Op zijn colleges volgde hij
nooit de biografische of de monografische methode, omdat hij het historisch en,
systematisch verband tussen de stromingen wilde doen uitkomen. In het zeer
lezenswaardige jubileumnummer van
Philosophia Reformata (1961), het wetenschappelijk tijdschrift van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
zet hij het door hem gepraktizeerde
standpunt nogmaals uiteen als „de consequent probleem-historische methode".
Hij wit de verschillen en overeenkomsten
aantonen in de antwoorden op altijd
weer terugkomende, en onvermijdelijke,
problemen. Wanneer men wijsgerige
teksten filologisch en historisch onderzoekt, zal men zelf kritisch met de bestudeerde auteurs mee moeten filosoferen, en moeten trachten hun diepste en
vaak onbewuste motieven te achterhalen.
Anders blijft men aan de oppervlakte en
bedrijft men geen filosofiegeschiedenis.
In deze geest heeft hij zijn Geschiedenis
der tvijsbegeerte opgezet, waarvan in
1950 het eerste deel verscheen, over de
Griekse filosofie voor Plato. Rond dit
werk zijn hevige polemieken gevoerd, die
niet altijd even prettig verliepen. Het is
hier de plaats niet om adhesie en kritiek
uitvoerig naar voren te brengen. Belangrijker dan wat ik hier kan schrijven, is
het feit, dat de grote Aristoteles-kenner
en -commentator W. D. Ross veel waardering heeft getoond voor Vollenhovens
probleemhistorische methode en haar resultaten. Van katholieke zijde meent pater Marlet, dat deze wijsgerige geschiedschrijving een verdieping kan betekenen
in de samenhang van het denken 2).
Men heeft Vollenhoven en zijn leerlingen vaak verweten, dat ze zelfs in hun
geschiedschrijving zo dogmatisch te werk
gaan. De hier besproken en gehuldigde
geleerde heeft altijd vanuit zijn specifieke standpunt geschreven en geoordeeld,
zoals iedereen, maar hij weet dit dan
ook en komt er voor uit in tegenstelling met sommigen die zich op een standpuntloos standpunt menen te bevinden
en alle lieden met een ander standpunt
bevooroordeeldheid, gebrek aan conge-

2) W. D. Ross in The Classical Review N.S. 4 (1954) 161 v. Mich. Marlet S.J., Wijsbegeerte der wetsidee en thomistisch denken, in Bijdragen 21 (1961) 75 [= blz. 41 in de bundel Perspectief].
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nialiteit etc. verwijten. Als historicus
hanteert men bij het classificeren en beoordelen bepaalde normen. Dat kan niet
anders. De vraag is alleen, of die maatstaven juist zijn, en of men er het juiste
gebruik van maakt.
Zo dienen we ons er niet over te
verbazen, als de auteur inzake de scholastiek harde noten kraakt. De wijsbegeerte der wetsidee kan in het scholastische denken uiteraard niet anders zien
dan een synthese tussen christendom en
„paganisme- (zoals Kuyper het noemde), en een verloochening van de antithese tussen die twee. Oak Prof. Dr. H.
Robbers S.J., filosofiehistoricus aan de
Nijmeegse universiteit, heeft van deze
kwestie decennia lang studie gemaakt in
de bestaande bronnen en de literatuur
eromheen. Hij bakent zijn standpunt juist
tegenover Vollenhoven en Dooyeweerd
duidelijk af in zijn boek Antieke wijsgerige opvattingen in het christelijk denkleven (Roermond etc., 1959). Van het

begin af aan hebben de beide calvinistische wijsgeren duidelijk positie gekozen
tegenover het katholieke denken. Wederzijds heeft men elkaar wel eens verkeerd begrepen. Voor bepaalde katholieken was een juist begrip moeilijk, omdat
zij het verschil tussen wijsbegeerte en
theologie tot een irreele scheiding verscherpten en zo de positieve betekenis
van de openbaring voor de filosofie historisch en systematisch onderschatten.
De contacten zijn gelukkig steeds persoonlijker en intensiever geworden, zodat bijv. Prof. Zuidema, leerling en collega van de jubilaris, met zijn studenten
een studiereisje kon maken naar het
Berchmanianum, de filosofische faculteit
van de Nederlandse jezuietenprovincie in
Nijmegen-Brakkestein, om daar van gedachten te wisselen met de professoren
Marlet, Schoonenberg en Van de Pol.
Antipapisten zijn de twee baanbrekers
van de calvinistische wijsbegeerte helemaal niet. Misschien wel mede doordat
huns inziens het protestantisme, zelfs het
calvinisme, zelfs het kuyperianisme ook
niet helemaal ontkomen is aan de verbastering van het grondmotief der christelijke religie, zoals zij dit interpreteren.

Het is inderdaad een feit, dat de gereformeerde theologie in de zeventiende eeuw
van de scholastische methode en gedachtengang veel elementen heeft overgenomen die niet harmonieren met bepaalde oerprotestantse inspiraties. Sommige van die elementen meende men dan
toch wel weer in de H. Schrift te kunnen terugvinden, maar in het Licht van
de huidige protestantse en katholieke
exegese is het een verregaande illusie
gebleken, allerlei scholastieke filosofemen met bijbelteksten te kunnen bewijzen. M.i. heeft ook Calvijn dat verschillende malen ten onrechte gedacht zoals hij nog vaker ten onrechte heeft gemeend. de katholieke wijsgeren en theologen met behulp van de H. Schrift te
kunnen weerleggen.
Op deze manier stelt de w.d.w. de
zaken tenminste wat zuiverder, maar ook
scherper. De disputen met haar gaan niet
over schijnproblemen, maar over de
laatste vragen, die zo ingrijpend zijn, dat
wij de manier waarop ze gesteld moeten
worden, niet eens zonder meer van elkander kunnen aanvaarden. Prof. Vollenhoven en zijn zwager Dooyeweerd
hebben veel knap denkwerk gedaan om
een ontologie op te bouwen die geheel
en al met de geest van hun geloof doortrokken was. Maar juist daarom mocht
hun ontologie geen metafysiek worden
en niet bekroond worden met een natuurlijke godsleer.
Zelfs bij de bestudering van de schepping en de haar gestelde wetten zijn we
geestelijk blind, wanneer we dat niet
doen bij het Licht van de bijzondere
openbaring. Dus zeker de Schepper en
Wetgever kunnen we zonder dat Licht
niet kennen. Vroeger, zeker na de zestiende eeuw, hadden veel calvinisten wel
gemeend, dat de „totale corruptie" van
onze erfzondige wil geen parallel had in
een algeheel bederf van ons onherboren
verstand. Daarom erkenden zij naast de
bovennatuurlijke theologie ook een natuurlijke godsleer. Maar volgens de antithese-gedachte, zoals de wijsbegeerte
der wetsidee die „op alle terreinen des
levens - heeft toegespitst, is zo'n gemeenschappelijke godskennis van gelovigen

3) Vgl. de bespreking van Prof. Peters' Metaphysica in Philosophia Reformata 25 (1960) 78-81.
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en ongelovigen niet mogelijk. Sommige gereformeerde denkers hebben wel
eens gesteld, dat de mens tot die zuivernatuurlijke godskennis in staat zou zijn
geweest, als hij maar niet gevallen was.
Ook deze gedachte vindt in w.d.w.-kringen weinig aanhang. Meestal houdt men,
dat ook een zondeloze mens voor een
legitiem en zeker kennen van God zou
zijn aangewezen op de bijzondere openbaring. Niet alleen de katholieke onderscheiding van natuur en genade (anderscheiding-in-eenheid overigens), maar
ook de leer van zijnsanalogie en participatie heeft een slechte pers in de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte.
Om al deze redenen wijst men ook een
natuurlijke zedenleer af, en de ethische
natuurwet met haar absoluut noodzakelijke gelding verdraagt zich niet met de
opvatting die deze calvinistische wijsbegeerte heeft van Gods soevereiniteit, en
die o.i. niet vrij is van voluntarisme.
Over deze grate problemen zal de gedachtenwisseling moeten blijven gaan.
Cor ad cor loquatur. We zullen, zoals
de jarige dat ook voortdurend zo nobel
heeft gedaan, ernstig moeten proberen de
ander te begrijpen, maar dan nog beter
en dieper als hij zichzelf begrijpt.
In het begin zei ik al, dat de hier be-

sproken denker, die we hartelijk gelukwensen met zijn jubileum, in zijn wijsbegeerte zich als mens zo volkomen heeft
gegeven. Dan lijkt het wel buiten de orde, op zijn verjaardag behalve bewondering en erkentelijkheid ook kritiek te
uiten. Inderdaad hebben we laten uitkomen, dat hij zich persoonlijk in ongewone mate heeft geidentificeerd met zijn
arbeid. Maar ook nog om iets anders is
hij groat, en wel omdat hij tegen kritiek
kan op de calvinistische wijsbegeerte die
hem zo ter harte gaat. Hij heeft het niet
nodig, anders denkenden van onkunde
en „mauvaise for te beschuldigen. Excessief irenisme is hem vreemd, maar
fanatisme eveneens. Zelfs van studenten
kon hij op college altijd de kritiek waarderen, ook wanneer die soms onelegant
was. Mede om deze sympathieke houding in het wetenschappelijke twistgesprek tussen de levensbeschouwingen,
mag de hele Nederlandse cultuur en zeker ook de katholieke filosofenwereld
dankbaar zijn jegens zijn persoon en
voor zijn levenswerk. We hopen, dat hij
nog veel zal publiceren, o.a. de inleidingscursus Isagoge philosophiae, waaraan schrijver dezes, als oud-leerling en
ex-assistent van de betrokkene, kostelijke
herinneringen heeft.
Drs. P. Den Ottolander

Boekbespreking
GODSDIENST
De Boeken van het Oude Testament, Deel
VIII, Boek III: Het Hooglied uit de grondtekst vertaald en uitgelegd door Prof.
Mag. Dr. M. A. van den 'Oudenrijn 0.P.;
Roermond/Maaseik, J. J. Romen en Zonen, 1962; 46 blz.
Vergelijkt men deze vertaling met vele
andere, klassieke en moderne, dan valt
direct het verschil in toon op. Vert. heeft
zo getrouw mogelijk het genre van speelse
liefdespoezie willen weergeven. Alle
plechtstatigheid is daarom vermeden en
het geheel roept de kleurrijke en tegelijk
ook realistische sfeer op van de uitbottende natuur. Zoals van bucolische poezie
te verwachten is, krijgt de romantiek hier

ruim baan, alles wat de ogen zien spreekt
spontaan mee van de liefdegevoelens
welke in de harten van twee jonge mensen
leven. Deze spontane, natuurlijke sfeer
komt sterk uit de vertaling naar voren.
Dit hangt samen met de opvatting van
Prof. v. d. 'Oudenrijn omtrent de aard en
bedoeling van het Boek. Het Hoaglied is
volgens hem niet bewust allegorisch, maar
heeft een mystieke zin, een sensus typicus
welke niet in woorden ligt besloten, maar
in de liefde zelf welke beschreven wordt.
Deze is een normale menselijke liefde,
welke echter in zich het beeld draagt van
Gods liefde voor de mens. Zo verklaart
hij het religieus karakter van dit Boek en
zijn plaats ander de genspireerde geschriften. Is deze verklaring voldoende?

BOEKBESPREKING
De sensus mysticus staat zo wel in erg
los verband met de sensus litteralis. De
hagiograaf moet, als geInspireerd schrijver, deze liefdespoezie toch wel gecomponeerd of verzameld hebben met een religieuze bedoeling. Wellicht nauwkeuriger:
hij moet verband gezien hebben met de
geschiedenis en de roeping van Israel als
Volk Gods. Dit Boek moet zo zijn opgebloeid uit het religieuze Israelitische bewustzijn en als zodanig door de Joodse
gemeenschap zijn erkend. Hierbij blijft het
heel goed mogelijk, dat de beelden aan de
profane literatuur zijn ontleend, maar wel
worden zij in een religieuse atmosfeer getrokken en in het religieus literatuurgoed
van Israel geIntegreerd. Het lijkt ons ook,
dat deze sensus metaphoricus in de sensus
litteralis aanwijsbaar is, o.a. door het stereotype verband dat wordt gelegd met
Salomon, de Koning en Patroon van Israel's religieus-didactische literatoren; het
betrekken van de meisjes van Jerusalem
in de dialoog en andere aanduidingen,
welke echter alle meer aanwijzingen dan
bewijzen zijn. Dit verschil van benadering
van het Boek bepaalt dan ook mede het
oordeel over de vertaling. Het zal hier
voornamelijk gaan over een prefereren
van een enigszins andere kleur en nuancering, welke o.i. niet uitsluitend de gedachte aan een liefdesverhouding tussen
twee mensen mag oproepen.
H. Suasso S.J.
De Boeken van het Oude Testament, Deel
II, Boek I: Leviticus, uit de grondtekst vertaald en uitgelegd door Drs. J. G. Vink
0.P.; Roermond/Maaseik, J. J. Romen en
Zonen, 1962; 100 biz.
Pater Vink slaagt er in zijn inleiding direct al in, om onze belangstelling te wekken voor dit minder „populaire" Boek.
Hij toont aan, dat het hier niet gaat om
een zeer tijd- en milieugebonden rituale
alleen, maar dat dit Boek een stuk geschiedenis en een theologische ontwikkeling van Israel weerspiegelt. Daardoor
wordt het gemakkelijker de — voor ons
gevoel vaak zeer formalistische strekking in haar juiste religieuse en historische
samenhang te plaatsen. De paragrafen
over het literair ontstaan en de theologie
geven een zeer begrijpelijke en verhelderende samenvatting van de compositiestadia en van de theologische problematiek welke besloten ligt in de begrippen:
heiligheid, rein en onrein; zonde en verzoening. Zo wordt ons een weg gebaand
in de literatuur omtrent de ontstaansgeschiedenis van de Pentateuch, welke meer
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en meer aanwast. Zelf zal men vervolgens
kunnen aanvullen en nuanceren. In de lijn
van de inleiding geven bepaalde bijzonderheden in de vertaling en de noten verder licht op de tekst. Een aanwinst!
H. Suasso S.J.
TER REEGEN S.S.S., 0. F. en VAN
DER LOOY S.S.S., H. P. C., Oremus.
Gebedsoproepen voor de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar. Boekhandel „Brakkenstein", Nijmegen, 1962,
13'6 pp., ing. f 6,90.
Om de actieve deelname van het yolk aan
de eucharistieviering te stimuleren, treden
soms, overeenkomstig een instructie van
de Ritencongregatie, commentatoren op.
Zij willen uiteraard de liturgische plechtigheden niet vervangen, maar toelichten.
Dit boekje helpt hen aan stof. De teksten
zijn vrijwel steeds uitmuntend van strekking en woordkeus. Uit erkentelijkheid
voor dit belangrijke werk een paar wensen en kritieken. De termen „aards" en
„hemels" zijn niet steeds duidelijk van
strekking (67, 71, 85, 119, 124). De somsuitsluitend vergeestelijkende, allegoriserende interpretatie van fysieke wonderen
lijkt me minder geslaagd (34, 98, 118). Zo
zijn er nog wat puntjes, als een te exclusief vermanende toelichting op het transfiguratieverhaal (52), de tegenstelling tussen pneuma en uiterlijkheid (88) , tussen
„Oude Wet" en „wet van liefde" (100) .
Ondanks deze kwesties vind ik de auteurs
te bescheiden, wanneer ze hun boek alleen
lijken te bestemmen voor de commentatoren. Is het ook Been prachtig hulpmiddel
voor scholen en gezinnen bij voorbereiding of nabetrachting op de heilige mis?
P. den Ottolander
GOLTERMAN, Dr. W. F., lector aan
de Universiteit van Amsterdam, Eenheid
in de chaos der kerken. — De Erven F.
Bohn N.V., Haarlem, 1962, 207 pp.,
f 5,50.
Een buitengewoon leerrijk boek over de
oecumenische beweging van protestantse
zijde. In de eerste hoofdstukken wordt
een heldere beschrijving gegeven van het
wezen en de arbeid van de Wereldraad
van Kerken. Zonder conclusies op te
dringen meet men erkennen, dat de
,,chaos" van Kerken elkaar ten slotte vinden in het grote gebod van Christus: de
caritas, de hulpverlening van de enorme
ellende van tweederde van de mensheid.
In het tweede deel geeft de schrijver de
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verhouding der kerken weer met grote
deskundigheid en objectiviteit, wat o.a.
blijkt uit het hoofdstuk over de R.K. Kerk.
Hier is ernstige studie gepleegd, waar de
leer van de R.K. Kerk in haar vele nuanceringen en interne controversen helder
uiteengezet wordt; zelfs leerzaam voor
priesters en ontwikkelde leken. Als de
schrijver verwacht dat het concilie een
duidelijke verklaring zal geven voor de
houding van de Kerk tegenover andere
godsdiensten, als zij in een land een meerderheidspositie heeft of eventueel krijgt,
dan kan men als katholiek veilig antwoorden, dat daarvoor geen concilie nodig is
en tegelijk hopen, dat een soortgelijke verklaring gegeven wordt. Die houding kan
en mag niet anders zijn, dan hoffelijk en
respectvol. In de uiteenzetting van de
confessies van de talrijke kerken wordt
men vanzelf gedrongen tot de overtuiging,
dat tenminste het gesprek mogelijk is.
C. Minderop
HOF1VIANS, F., Over het mooiste Bock.
Meditaties over het Lukas-evangelie.
Antwerpen, Patmos, 1962, 110 pp., ing.
F. 48.
Deze overwegingen zijn in feite geestelijke
toespraken, die in geschreven vorm wel
eens te wijdlopig aandoen. Ze zijn evenwel een uitstekende manu-ductio om biddend in de diepere thematiek van het
derde evangelic door te dringen.
F. de Graeve
SUAVET, Th. 6 LEBRET, L. J., Eerlijk leven, vert. J. H. Jacobs. — Lannoo,
Tielt, 1962, 192 pp., ing. F. 58, geb.
80.
„Rajeunir l'examen de conscience" heet
de oorspronkelijke versie van dit boek.
Het is een moderne biechtspiegel, die de
mens losrukt uit de veiligheid van de
algemene formuleringen en hem in het
concrete detail van zijn eigen beroep, zijn
eigen levenssfeer en zijn eigen wereldburgerschap met Gods vraag en roeping
confronteert. We kunnen slechts herhalen wat we bij de verschijning van het
oorspronkelijke werk in dit tijdschrift
schreven (dec. 1953, p. 282): een uitstekende wegwijzer op de weg naar een
volledig geincarneerd en toch diep religieus christendom.
L. Monden
HOLBOCK, J. en SARTORY, Th., Mysterium Kirche, 2 dln. — 0. Miiller-Verlag, Salzburg, 1962, 1095 pp., Os. 377,
DM. 58.

De onderwerpen die door het tweede
Vaticaans Concilie behandeld worden
zijn hoofdzakelijk ecclesiologisch van
aard. Verheldering vanuit de jongste
evolutie der theologische reflexie is dus
zeer gewenst, zowel voor de voorbereiding als voor de uitvoering van de con.ciliaire beslissingen. Zich hiervan bewust, deden de beide samenstellers een
beroep op vooraanstaande vakgeleerden
om een moderne summa van de kerktheologie op te bouwen. Aldus ontstond
voor het Duitse taalgebied een werk,
overeenkomend met het Franse Le M ystêre d'Unite (Brugge, 1961). Ingeleid
door Kardinaal Kanig met een oecumenisch stuk over Die Einheit der Kirche
als Sorge and Sehnsucht, is het boek uitdrukkelijk bedoeld voor een zeer ruim
publiek van intellectuelen (katholieken,
andere christenen en andersdenkenden).
Nadat H. Fries de Kerk gesitueerd heeft
in het gehele heilsproces als bemiddeling
der openbaring, bestuderen K. Thieme en
R. Schnackenburg het Kerk-geheim respectievelijk in het oude en het nieuwe
testament (de studie van Schnackenburg
verscheen, enigszins meer uitgebreid, ook
afzonderlijk als Die Kirche im Neuen
Testament, nummer 14 der Quaestiones
Disputatae). Tegen deze exegetische
achtergrond schrijft F. Holbäck zijn
krachtig dogmatisch tractaat waarin de
bevindingen der beste auteurs synthetisch
verwerkt worden. Dit eerste deel wordt
besloten met de tegelijk genuanceerde en
moedige studie van de kerkhistoricus J.
Wodka over de Kerk als gebeuren-ingeschiedenis. In het tweede deel worden enkele hoofdaspecten van de Kerk
afzonderlijk belicht: een analyse van de
spanning Kerk-wereld met geheel de
problematiek omtrent de relatieve autonomie van het profane (A. Auer) , een
originele studie over de Kerk in het kerkelijk recht (A. M. Stickler SDB) , een
pastorale bijdrage over de verkondiging
van het Kerk-geheim (C. F. Pauwels
o.p.), een uitvoerige studie van R.
Schulte o.s.b. over de liturgie als handeling der Kerk en een stuk, vol perspectieven voor aanpassing, over de missionaire zending van de Catholica (J. Neuner s.j.). In de laatste twee bijdragen
van E. Lanne o.s.b. en Th. Sartory o.s.b.
over de Kerk-opvattingen resp. van orthodoxen en protestanten worden punten
van ontmoeting en van blijvend verschil
met niet-katholieke christenen op geschakeerde wijze aangegeven. Elk hoofdstuk
is voorzien van een selecte bibliografie.
J. Kerkhofs
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GONDA, Jan, Die Religionen Indiens I:
Veda and 51terer Hinduismus. — Stuttgart, Kohlhammer, 1960, 370 pp., geb.
DM. 33.
In de planning van de grote Kohlham
merreeks „Die Religionen der Menschheitt" werden voor de godsdiensten van
India twee delen voorzien. In het eerste
ervan behandelt Prof. Gonda van Utrecht
de periode die van omstreeks 1500 voor
onze tijdrekening (in de inleiding wordt
even doorgestoten tot de periode der
Mohenjodaro-cultuur), tot ongeveer 500
na Chr. loopt. Een periode van twee
millennia dus, die in een immense literatuur moet worden benaderd, en waarvan
het gecompliceerde, heterogene karakter
in de laatste bladzijden van dit boek
meesterlijk worden geschetst. Prof. Gonda behandelt zijn onderwerp op een
„klassieke" wijze: geen verrassende
nieuwe inzichten, geen gedurfde innovaties op methodologisch gebied, maar een
nooit falende kennis, zowel van de yakliteratuur als van de religieuze documenten zelf. Toch is dit boek nog iets meer
dan een heldere en bevoegde synopsis
der vroegere wetenschap betreffende het
onderwerp. De auteur neemt de diverse
meningen en theorieen kritisch onder de
loupe, en geeft er een verantwoord waarde-oordeel over, dat niet zelden tot een
meer bevredigende samenhang leidt.
Zonder zich in een woud van details te
verliezen, ordent hij met grote nauwgezetheid de nodige bijzonderheden in de
ontwikkelingslijn van zijn gedachten.
Kunnen wij niet altijd vrede nemen met
zijn conclusies (zo onderschat hij o.i. de
religieuze dimensie van de Vedische
ethiek), dan belet dit ons toch niet, dit
boek aan te bevelen als de beste up-todate inleiding tot de studie van de Indische godsdiensten.
F. de Graeve
AUGUSTINUS, S., Les confessions.
Dieu et son oeuvre, 2 vol. (Coll. Bibliotheque augustinienne). Desclee de
Brouwer, Brugge, 1962, 712-696 pp.,
F. 690.
Wellicht dreigen de Confessiones van
Augustinus ook tot die werken te gaan
behoren, die meer bewonderd dan gelezen worden. Dit zou ontzettend jammer
zijn, aangezien zij in de christelijke denkwereld van het Westen een unieke plaats
innemen. De tekst-uitgave, de vertaling
en de inleiding op het werk, die ons hier
worden aangeboden, zijn m.i. zo geslaagd, zo up-to-date, zo aangepast aan
12
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de eventuele aanvankelijke bezwaren van
de moderne lezer, dat ik niet aarzel deze
uitgave van harte aan te bevelen, aan al
wie deze lektuur tot nog toe had uitgesteld in de mening dat zij zonder grondige studie en uitgebreide voorkennis
toch te moeilijk of te langdradig zou zijn.
Wij willen hier bijzonder de noodzakelijkerwijze zeer gedrongen inleiding van
A. Solignac vermelden: ze resumeert op
merkwaardige wijze de litteraire problemen, het probleem van de historische
authenticiteit, de filosofische en de geestelijke, theologische problemen, die zich
in verband met de Confessiones stellen,
en waarover een ontmoedigend uitgebreide bibliografie bestaat. Ook de enkele
bladzijden die G. Bouissou aan de eigen
stijl van de Confessiones wijdt zijn voor
een beter begrip en een juister waardering van de Confessiones onontbeerlijk.
De bruikbaarheid van deze uitgave wordt
nog aanzienlijk vergroot door de vele
referentietabellen, die verwijzen naar de
andere werken van Augustinus, naar de
werken van Cicero, Plotinos en Porphyrius en naar de citaten uit de H. Schrift.
Ook een uitvoerig personenregister hoort
daarbij.
H. Tans
McNAMARA, Marie, L'amitie chez saint
Augustin (The'ologie pastorale et spiritualite). Lethielleux, Parijs, 1961, 240
pp., NF. 9.75.
Dank zij een nooit verloochende menselijkheid en een ongemeen rijk temperament heeft Augustinus te allen tijde vele
en trouwe vrienden gehad. De auteur
maakt de inventaris op van deze vriendschappen, situeert ze in hun tijd en in
het leven van Augustinus, en citeert uitvoerig de teksten van de heilige zelf die
naar aanleiding van deze menselijke contacten ontstaan zijn. Op deze wijze doorlopen wij het hele leven van Augustinus
eens anders, en wij mogen de auteur
dankbaar zijn dat zij het ontzaglijke materiaal wist te verwerken tot een zo vlot
leesbare geschiedenis van een heilige, die
de vriendschap nu eens niet ervoer als
een hinderpaal op de weg naar de christelijke volmaaktheid. Een traktaat
over de vriendschap heeft Augustinus niet
geschreven. Het ware zeker mogelijk zijn
opvattingen dienaangaande tot een min
of meer coherente leer samen te bundelen. De auteur geeft in haar laatste hoofdstuk een paar suggesties, maar verklaart
zelf dat ze in dit boek bewust van een
uitvoeriger behandeling afzag. In deze zin
is de titel van het werk enigszins misleidend: het gaat hier veeleer om „les
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amities de Saint Augustin". Deze opmerking doet niets of aan de waarde van het
werk, maar wil een valse verwachting
voorkomen.
H. Jans
SEMMELROTH S.J., Otto, Over de betekenis der sacramenten. Vert. — Romen
en Zonen, Roermond, Maaseik, 1962, 120
pp., f 4,90.
Dit boekje bevat vier voordrachten die
Otto Semmelroth hield op een Hochschulwoche te Bonn. Uitgaande van de „Kerk
als teken" komt hij tot de beschouwing
der sacramenten als „tekenen" van Gods
mededeling aan de mens. De Kerk is het
„oerteken, het oersacrament". De auteur
schrijft uitvoerig over de moeilijkheid
van de hedendaagse mens: hoe kan iets zo
eigens, persoonlijks en verborgens als de
ontmoeting met God aan vaste tekenen
gebonden zijn? Een origineel en diepzinnig werkje, dat enige inspanning eist van
P. van Alkemade
de lezer.
NEWMAN, J. H., Esquisses Patristiques
(„Textes Newmaniens", publies par L.
Bouyer et M. Nedoncelle, vol. III). Introduction, traduction et notes par le Dr.
Denys Gorce. Desclee De Brouwer,
Brugge 1962, 526 pp., 270 B.fr.
Dit is een Franse vertaling van het
tweede deel der „Historical Sketches",
waarin Newman zijn geschriften over de
Kerkvaders der eerste eeuwen heeft verzameld. Alleen de twee hoofdstukken
over St. Benedictus en de Benedictijnse
scholen werden niet opgenomen. De
naam van Denys Gorce, wiens „Newman.
et les Peres" een ruime bekendheid verwierf, staat borg voor de kwaliteit van
deze uitgave. Een even fijnzinnige als
competente inleiding gaat aan de vertaling vooraf. Newman zelf vond „The
Church of the Fathers" (het eerste en
uitvoerigste deel van deze publikatie) het
aardigste boek dat hij ooit schreef. Ook
de twee overige „schetsen" (Bremond
sprak eerder van „des monographies
achevees"), die Chrysostomus en Theo
doretus behandelen, hebben nog altijd
hun frisse aantrekkingskracht en hun
literair-artistieke waarde niet verloren.
Men leert in deze met liefde geschreven,
pretentieloze opstellen de ware Newman
kennen, misschien meer dan in de Apologia. Het zijn deze concrete, zo held
haftige en toch ook zo menselijke Vaders, die hem ten slotte katholiek hebben
gemaakt. In hen zag hij ook zijn eigen
wezen weerspiegeld: zijn „sensitiveness",
zijn behoefte aan vriendschap, zijn hang

naar het reele, zijn gentleman-ideaal, zijn
mystiek reikhalzen naar de onzichtbare
wereld. Redenen genoeg dus om deze uitgave warm aan te bevelen. Zij is van
overvloedige nota's en van twee geografische kaartjes voorzien. De vertaling is
degelijk, voorzichtig-trouw aan de originele tekst, maar mist daardoor een zekere soepelheid en elegantie. Soms is zij
niet helemaal correct (b.v. p. 451: Seuls
ne lui jetaient pas la pierre ...).
H. Imberechts
Office de Taize, ed. de Taize, Saone et
Loire, 1961, 12 x 16 cm, XV en 445 pp.
Dit getijdenboek van de bekende protestantse Gemeenschap van Taize in Frank
rijk, is het resultaat van een intens zoeken naar vernieuwing van de gemeenschappelijke gebedsvormen overeenkomstig de traditie van de primitieve Kerk
en in nauwe aansluiting met de oecumenische beweging. Na een korte inleiding
volgen de verschillende of ficies van het
tijd-eigen. Veel gebeden leunen aan bij
het Romeins brevier, zo b.v. de completen die er geheel zijn uit overgenomen.
Een afzonderlijke uitgave wordt aangekondigd, waarin de bronnen van de gebedsteksten zullen worden aangegeven.
Er is een zeer mooi en suggestief officie
voor de eenheid van de Kerk, dat door
elk christen kan gebeden worden en vooral
dienst zal bewijzen bij gebedsvergaderingen tijdens de Bidweek. Een sterke nadruk wordt gelegd op de volgzaamheid
tegenover de ingevingen van de heilige
Geest. tlit de gebeden spreekt een diep
geloof in de tegenwoordigheid van
Christus en van de heilige Geest in de
Kerk. De heiligen, van wie gedachtenis
gevierd wordt, zijn vooral de apostelen
en evangelisten. Op 15 augustus viert
men de „Gedachtenis van de H. Maagd
Maria, moeder van den Heer". Alleen dit
Mariafeest wordt vermeld. Ook de katholiek zal in dit boek zijn gading vinden
voor een oprecht gelovig en oecumenisch
liefdevol gebed.
F. Bossuyt
RENARD, Monseigneur, Vie apostolique de la religieuse aujourd'hui. r DesGlee de Brouwer, Brugge, 1962, 160 pp.,
F. 54.
Van dezelfde schrijver kenden we reeds
Vie spirituelle de la religieuse d'aujourd'hui. Dit nieuwe werk sluit bij het voorgaande aan. De vijf hoofdstukken (vijf
voordrachten van 1960 en 1961) ontwikkelen geen ander thema dan: „jezus
Christus, het ware Leven van religieuze
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en religieuze gemeenschap". Door Hem
bewaart de wereld haar aanvoelen van
God, bewaart en bevordert de religieuze
haar menselijk evenwicht, wordt de werkende religieuze, van de contemplatie uit,
apostolisch, getuigen de religieuzen, biddend en gevend, in Kerk en parochie,
harmonisch al het apostolische in den
vernieuwde pastoraal, ... en deze bondige samenvatting toont ons hoezeer,
voor de schrijver, gebed en offergeest
het innigst leven uitmaken van Kerk en
Em. Janssen
christenheid.
Jezus ons nabij, door een monnik van de
Oosterse Kerk, vertaald door een Benedictines van Maria Mediatrix, Hekelgem.
Beyaert, Brugge, 1962, 82 pp., F. 45.
Deze veertien overwegingen (met een
dubbele inleiding die tweemaal een overweging is) gaan daarna telkens van een
symbool uit (wassen, kleed, lezen, schrijven op de grond, rust, toegestoken hand,
voorbijgaan), dat in zijn diepte wordt gepeild, tot de Godmens daaruit verschijnt.
En zo blijft Jesus, voor wie regelmatig
overweegt, dag na dag tegenwoordig
Wij kunnen dit werkje noemen: een zeer
goede illustrerende leertekst bij het overweg end bidden.
Em. Janssen

LITERATUUR

HERREWEGHEN, H. van, Gedichten,
III. Heideland, Hasselt, 1961, 80 pp.,
F. 85.
De eenvoudige titel van deze bundel is
omgekeerd evenredig met de onvermoede
rijkdom aan inhoud. H. v. H. is een van
onze grootste levende dichters die ons
thans zijn rijkste bundel geschonken heeft.
Dit is des te merkwaardiger daar hij dit
heeft gedaan vanuit een literaire traditie
die nauwelijks of niet aan onze modernisten herinnert. En toch is hij modern in de
echte zin van het woord, authentisch en
christelijk-existentieel want het mysterie
van het leven in zijn kernmomenten ervaart en verwoordt hij diepmenselijk. Dat
hij dit kan vanuit een superieure woordsensibiliteit, zich uitzingend in ontroerende schoonheid, waarin inhoud en vorm
gaaf harmonieren, is het teken van een
zeldzaam poetisch talent.
L. Vanden Broek
DUINKERKEN, Anton van, Verzamelde
geschriften. I. Het 'Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1962, 850 pp., f 12,50.
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Bij gelegenheid van de 60ste verjaardag
van A. van Duinkerken zal een selectie
uit zijn vele geschriften verschijnen in
drie delen, waarvan dit eerste de titel
Vertellingen en Vertoog draagt, welke
titel ongeveer het soort schrifturen, bier
verzameld, aangeeft. v. D. is een auteur
van ongewone eruditie, die tevens het
talent bezit zijn lezer gevangen te houden in de soepele lasso van zijn proza.
Of hij schrijft over Carnaval, over St.
Bernardus, over Rome, over Ronsard of
over Homerus, nooit laat hij de lezer, die
te lezen begon, los. Door de drukte van
zijn professoraat is de laatste tijd de aandacht enigszins van hem afgekeerd; deze
uitgave in dundruk en smaakvolle band
zal zijn werken weer onder de aandacht
brengen. Een korte inleiding instrueert
over wat er in de drie delen wordt opgenomen, wat weggelaten. Moge deze
publicatie van het werk van een der
beste Nederlandse prozaisten haar weg
vinden.
J. van Heugten
MENS, Jan, Het heldere uur. Roman. —
U.M. Kosmos, Amsterdam-Antwerpen,
1962, 281 pp., f 9,75.
„Het heldere uur" is een vervolg op
„Marleen - . Ook bier is Marleen de hoofdfiguur, die trouwt met een oudere, wat
vreemde man en, als haar huwelijk kinderloos blijft, hierin, buiten medeweten
van haar man, voorziet door het aan te
leggen met een ander. Een wonderlijke
moraal! Litterair en menskundig zijn Jan
Mens' romans onbelangrijk, maar hij weet
te vertellen en te fantaseren, met het gevolg, dat hij druk gelezen en vertaald
wordt, liefst in acht talen. J. van Heugten
GREENE, Graham (Ed.) : Ford Madox
Ford. — The Bodley Head, London, 1962,
2 vol. (380 pp. en 592 pp.), 25 sh. each.
Greene heeft deze selectie uit de werken
van Ford Madox Ford verzorgd. In het
eerste deel heeft hij opgenomen de roman
The Good Soldier („the saddest story I
have ever heard"), enkele herinneringen,
kritische opstellen en gedichten; het
tweede gedeelte bevat enkel de trilogie
gewijd aan het leven van Henry de Achtste en Katharina van Arragon. De inleiding van Greene is kort en zakelijk. De
uitgave zelf zal de enigszins vergeten
romanschrijver en essayist weer in de belangstelling plaatsen, nu zijn werken bier
mede zoveel toegankelijker zijn geworden.
W. Peters
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BRANDSTAE1"ER, Roman, Das Lied
von meinem Christus. — Wien, Herder
Verlag, 1961, 173 pp., geb. O.S. 72,
D.M. 12.
Deze zestig gedichten mogen gerust een
hoogtepunt van de moderne religieuze lyriek worden genoemd. Ze zijn noch een
episch-didactisch leven van Jesus, noch
een meditatief verwijlen bij Zijn woorden
en werken. Veeleer brengen ze, naar aanleiding van taferelen uit het Evangelie,
prangend onder woorden wat aan bewuste en onbewuste religiositeit leeft in
de ziel van de moderne mens: zijn twij fel
en innerlijke verscheurdheid, zijn zoeken
naar waarheid en God, zijn vrede ook in
de eindelijke ervaring van het goddelijke
leven. Ook aan Gods verlangen naar de
mens die Hem „verbant- wordt uitdrukking gegeven:
„... immer sehnt Er sich zurack
zu dem Menschen, der sein Vaterland
war."
De keurige Duitse vertaling door Gerda
Hagenau moge dit merkwaardige Poolse
bundeltje een ruime verspreiding verzekeren.
J. Warszawski
GRIFFIN, Gwyn, De gezagvoerder. Vert.
Uitg. De Fontein, Utrecht — Westland, Merksem, 399 pp., f 12,90.
„Wie van een robuuste, gespierde roman
houdt, vol vaart en avontuur, boeiend geschreven en met figuren, die geen bedenksels zijn, maar volop levende mensen, kan
zijn hart ophalen aan De Gezagvoerder,"
zo luidt, volkomen terecht, de aankondiging op de omslag. Het is een sterk boek,
geschreven met ongewoon talent. De gevaren van een groepsroman heeft de
auteur volstrekt weten te vermijden. Al
zijn figuren zijn individuele, scherp verbeelde mensen en het verloop der gebeurtenissen vanaf Napels tot Australia doet
volkomen natuurlijk en wezensecht aan.
Daarbij zorgt de schrijver voor afwisseling en avontuur. De lezer maakt inderdaad de zeereis en de geweldige, prachtig
beschreven cycloon lijfelijk mee. Merkwaardig is, dat de auteur de Engelsen (de
passagiers zijn bijna uitsluitend Engelse
en Italiaanse emigranten) uiterst sarcastisch behandelt.
J. van Heugten
HOCKING, Mary, Visitors to the Crescent. — Chatto and Windus, London,
1962, 251 pp., 18 sh.
In dit knap geconstrueerde spionage-verhaal gaat de belangstelling veel meer uit
naar de spionnen dan naar de spionage.

Zoals critici hebben opgemerkt, doet deze
roman onwillekeurig denken aan soortgelijke werken van Greene, en met name
The Man Within, en de afstand tussen de
twee auteurs is niet groot. Het is de moeite waard om deze roman met aandacht te
lezen, en de schrijfster zal men niet uit het
oog moeten verliezen: we zijn heel erg
benieuwd naar wat een volgende roman
zal brengen.
W. P.
CUDDON, J. A., Testament of Iscariot.
— Barrie and Rockliff, London, 1962, 240
PP

Dit is een vervelend boek omdat het vervelend is om zoveel pagina's lang te moeten luisteren naar het gemijmer, om niet
te zeggen gezeur, van een mens over zijn
zonden, bekoringen, gebreken, enz. Het
gaat hier weer om een van die romans
die het probleem zonde-genade aan de
orde stellen: het resultaat is al gauw dat
we noch om de zonde, noch om de genade
geven, omdat de als maar door pratende
ik van de monologue interieur ons niets
kan schelen.
W. P.
Querschnitt. 1952-1962. Zehn Jahre
Lang en-Muller. Albert Lang en —
Georg Muller Verlag, Munchen, 650 pp.,
gen.
Langen-Muller was een der laatste grote
uitgeverijen om na de oorlog opnieuw te
starten, overigens onder een grondig hernieuwde leiding. Dit Querschnitt-volume
is niet slechts goede reklame; het geeft
inzicht in de cultuurpolitiek van de uitgeverij en in de belangstelling van het
Duitslezende publiek. Geen land is voor
het ogenblik zo open voor vreemde culturen als Duitsland; zowel het Verre
Oosten als het Westen, vooral dan de
Angelsaksische landen en Frankrijk, zijn
met goede vertalingen vertegenwoordigd.
De verschillende afdelingen van het boek
zijn gewijd aan uittreksels uit de publikaties over politiek (o.a. Denis de Rougemont, A. Francois-Poncet), kunst, muziek, theater, literaire reisverhalen, romans, lyriek, feuilletons. Door zijn mooie
tekstenkeus vormt deze bundel een echte
anthologie (u kunt er Bertus Aafjes of
Godfried Bomans eens in het Duits lezen,
even goed als Aldous Huxley of
Anouilh).
A. Deblaere
HERMANOWSKI, G. en TOMME, H.,
Zuidnederlandse literatuur in vertaling. —
Heideland, Hasselt, 1961, 109 pp., F. 110.
Deze bibliografie wit een zo volledig mogelijke lijst geven van alle vertalingen uit
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de Zuidnederlandse literatuur voor de
periode van 1900 tot en met 1960. De
auteurs bekennen dat hun werk ongetwijfeld leemten vertoont vooral voor de periode 1900-1945. Daartoe ontbrak hen
inderdaad een langdurige voorbereiding.
Enkele filosofische en theologische werken worden vermeld. Al met al nuttig te
L. Vanden Broek
raadplegen.
WEDEKIND, Frank, Erzählungen.
Goldmanns Gelbe Taschenbiicher 783.
Wilhelm Goldmann Verlag, Munchen,
(1961), 183 pp.. DM. 2.
Het is opvallend, hoe vlug de eenmaal
gevreesde en verheerlijkte Wedekind dateert. Bij weinige schrijvers van het naturalisme bespeurt men zo duidelijk welke
overmaat aan conventioneel maakwerk
de „realistische- weergave van de werkelijkheid insluit. Over veel verhalen, die
de tijdgenoten wel eens ergerden, ligt nu
de gratie van een voorbije wereld. Literatuurliefhebbers vinden hier een goede
keuze, al is het laatste stuk, Mine-Haha,
niets anders meer dan het zeldzaam dokument van die vergane mentaliteit.
A. Deblaere
Collection Theater:
ROSE, Reginald/BUDJUHN, Horst, Die
zwOlf Geschworenen. 104 pp. — LENZ,
Siegfried, Zeit der Schuldlosen, 96 pp.
— BOLL, Heinrich, Ein Schluck Erde,
84 pp. — HAECKER, Hans-Joachim,
Dreht euch nicht um! 116 pp. —
DORST, Tankred, Grosze Schmahrede
an der Stadtmauer. 120 pp. — MOERS,
Hermann, Zur Zeit der Distelbliite, 94
pp. — Kiepenheuer and Witsch, Köln,
1962. Elk DM. 4.80.
In een handige reeks worden een aantal
toneelteksten aangeboden van merendeels jonge Duitse dramaturgen. Enkel
R. Rose is een Amerikaan, maar de Duitser H. Budjuhn heeft dit spannend conflict zo knap vertaald dat van een herschepping spreken geen overdrijving is.
Het stuk van S. Lenz is wellicht (met
M. Frischs Andorra) het soberste en
efficientste drama over de collectieve
schuld van de burger aan de tirannie.
H. Bolls theaterdebuut overtuigt nog niet
helemaal, hoofdzakelijk door een te geforceerde toneeltaal en niet altijd evenwichtige taferelen, maar zijn eerlijke visie
op de tijd na de atoomapocalypse, de
alweer nieuwe vergissingen en de blijvende betekenis van het kristelijke geloof
zijn sterk en kernachtig geformuleerd.
H. J. Haecker brengt een allegorie vol
hallucinatie, een pacifistisch pamflet in

189

Gedenktag en een fantasievolle absurditeit in Der Brieftrager kommt, door een
genuanceerde vermenging van droomsfeer en metafysische lyriek, het sterkste
van zijn drie teksten. T. Dorst slaat, zij
het in functie van B. Brecht, toch een
eigen toon aan, vol charme en tevens
tragiek, terwijl twee andere teksten, Die
Kurve en Freiheit [fir Klemens onpersoonlijke Ionesco-afleggertjes blijven. Ook
H. Moers levert een allegorie, met pantomimische ingredienten, ingenieuze leitmotieven maar ook veel herhalingen, die
hij in Koll weet te vermijden ten voordele van een thematische zuiverheid die
de satire tot een klein meesterwerkje verheft. Alle teksten wijken of van het brave
werkstuk, verraden een intelligente aanpak van het theatermedium, maar bewij
zen vaak ook de jeugdige leeftijd der
auteurs. Toch is hier de dramatische toekomst van Duitsland reeds aardig vertegenwoordigd.
C. Tindemans

HLASKO, Marek, Der achte Tag der
Woche, Die Friedhafe, DTV 30,
(1962), 202 pp., DM. 2,50.
RILKE, Rainer Maria, Die Aufzeichnungen des Make Laurids Brigge, r DTV
45, (1962) , 174 pp., DM. 2,50.
STERNBER GER , D., S TOR Z, G..
SUSKIND, W. E., Aus dem WOrterbuch des Unmenschen. DTV 48,
(1962), 152 pp., DM. 2,50.
EIPPER, Paul, Tiere sehen dick an. —
DTV Wissen 50, ( 1962 ) , 166 pp.,
DM. 2,50.
Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen.
Hlasko, in 1934 in Warschau geboren,
kende als opgroeiend man slechts de kommunistische wereld; maar hij werd ook
de roekeloze angry young man van haar
systeem. Zijn eerste verhalen, vernietigend voor het toegepast marxisme, verschenen in de luwing van '54—'55. Zijn
geniaal en onmiskenbaar talent belette
onmiddellijke sancties. Toen men hem
echter in 1958 van een studiereis uit
Parijs terugriep, verkoos hij de vrijheid
en week uit naar Israel. Der achte Tag
beschrijft het breken van de liefde tussen
twee jonge mensen, die jarenlang tevergeefs naar een woonkamer zoeken, in
een maatschappij, waar de nieuwe klassen scherper van elkaar gescheiden zijn
dan ooit; Die Friedhófe de ondergang
van de beste mensen van de partij in een
atmosfeer van bespieding, halfvolwassen
ressentiment en terreur. Deze realiteit,
niet zo ver van ons, is pakkender dan
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alle toekomstromans. Velen zullen
zich verheugen over de goedkope uitgave
van Malte Laurids Brigge, een van de
grote meesterwerken van het moderne
Duitse proza, van het Wärterbuch des
Unmenschen, waarin de schrijvers in het
ontstaan en verbreiding van nieuwe
woordformaties aantonen welk onmenselijk gelaat onze georganiseerde samenleving voor de mens aanneemt, en van
Eippers boek met de vlotte verhalen over
dieren en hun psychologie, waarvan het
A. Deblaere
succes definitief blijkt.
GENET, Jean, Die Neger. Eine Clownerie. Deutscher Taschenbuch Verlag,
Munchen, 1962, (Sonderreihe Nr. 3), 136
S., DM. 2.50.
In deze door blanken (zoals gezien door
negers) gereensceneerde rituele moord op
een blanke vrouw door negers (gezien
door blanken), brengt S. geen satire op
het kolonialisme. Behalve dat het magisch
ceremonieel een exorcistische handeling
is, een poging om vrij te raken van vooroordelen door er de absurditeit van aan
te tonen, is het stuk bovendien geconcipieerd als een praktisch theateressay, dat
aanschouwelijk de Artaud-leer over de
verhouding tussen rol en leven zowel individueel (gezien S.'s levensloop) als
collectief uitbeeldt. In de vertaling werd
het „argot- geciviliseerd en de scatologische termen verzacht, maar de barok.
kerige prozalyriek blijft nog steeds door
de spiraalrepetities hinderlijk voor de
directe brutaliteit van de thematiek.
C. Tindemans
UHSE, Bodo, Gestalten and Probleme.
Verlag der Nation, Berlin (Ost), 1959,
341 pp.
Waar S. zelf verklaart dat de nieuwe
toestanden in zijn land geen kritiek noch
literatuurwetenschap meer toelaten, maar
enkel „agitatorische Absicht", bepaalt hij
het klimaat van deze bundel. In het le
deel overschouwt hij zijn bedrijvigheid in
ballingschap (na 1933) in Frankrijk,
Mexico en de V.S. van Amerika. Het
2e deel bestaat uit inleidingen bij werken
der jongste lichting en herdenkingsartikelen (o.m. over A. Däblin, Th. Mann, B.
Brecht, E. Troller). Hij sluit met enkele
toespraken op Oostduitse cultuurbureaucratische feesten die alle handelen over
ideologische maatstaven. Uit de bijdragen
spreekt een volledig levende partijbedrijvigheid waardoor S. thans een stevige
post bekleedt onder de planners van het
socialistische realisme in Oost-Duitsland.
C. Tindemans

FORST DE BATTAGLIA, Otto, Johann
Nestroy. — Albert Langen/Georg Miller Verlag, 'Munchen, 1962, 277 pp.,
Een volkomen nieuwe visie op de Oostenrijkse dramaturg (1801-1862) brengt
deze waardevolle monografie niet, maar
S. manifesteert op elke bladzijde zijn nagenoeg onvoorwaardelijke verering. Zeer
grote verdienste bezitten de inleidende
kapittels waar het politieke en staatkundige klimaat en de heersende toneeltraditie grondig worden nagegaan. Na een
gedegen biografisch hoofdstuk gaat S.
nauwkeuriger in op de toneeltechnische,
de taalkundige, de humoristische en de
filosofisch-moralistische eigenschappen
van Nestroy. Te gemakkelijk wijst S. de
voor de hand liggende bezwaren (uitsluitend Weens dialect, typologische figuren, glibberig aanpassingsvermogen
aan tijdspanorama) zonder meer af, en
hij overlaadt zijn uiteenzetting met te veel
indirecte details (o.m. een essayistisch
onderzoek van het begrip „humor - ) en
overbodige verwijzingen naar verwante
verschijnselen in onze huidige tijd, maar
hij is vooral in staat de rechtvaardigheid
van de herontdekking (door Karl Kraus)
van deze belangrijke auteur duidelijk te
maken, waarbij het te onpas aandragen
van allerlei wereldfiguren zijn thesis niet
C. Tindemans
vermag aan te tasten.
IONESCO, Eugene, Notes et contrenotes. — Gallimard, Parijs, 1962, 248
pp., F. 15.
Met een ontstellende openhartigheid,
waarachter veel dialectische combinaties
schuilgaan, spreekt S. zijn mening uit
over zowat de hele toneelgeschiedenis
(afwijzend) , zichzelf inbegrepen (apprecierend). Hoe knap de essayistische monologen ook zijn, de polemieken met de
Britse criticus K. Tynan verraden dat
hij een tegenstander, die even vooringenomen (zij het anders) zijn theaterraadsels poogt te begrijpen en daarin ook
herhaaldelijk slaagt, niet fair behandelt,
al behoudt S. het laatste woord. Zo documenteert deze bundel een onappetijtelijke gelijkhebberij, welke opinie iedereen
hem gunnen moet, maar die toch het
recht op andersdenken zou moeten impliceren. Historische documenten zijn de
commentaren op zijn eigen stukken, en
zijn ideeen tonen een beredeneerde theorie, ook al dringt daar keer op keer weer
de onverteerde Tynancontroverse doorheen. Een foto-album van de meeste premieres rondt deze ongelijke maar altijd
C. Tindemans
relevante collectie af.
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ruimte nodig heeft bij het episch verhaal
BRECHT, Bertolt, Friihe Stiicke. —
der biografische episodes om tijdig een
Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen
voldoende duidelijke eigen interpretatie
Groszband Nr. 36, 1962, 304 pp., DM.
te kunnen suggereren. Die verlorenen
3.60.
Schuhe (1946) etaleert dezelfde weeldeBehalve het premiereschandaal hebben
Brechts drie debuutstukken gemeen dat rige schema's vol puntigheden en paraze reeds duidelijk op de latere hoofd- doxen, maar weer zijn de episodes te gethema's wijzen. Mag Baal een demoni- wild gekozen om de volledige persoonsche figuur bevatten, die alles wat fat- lijkheid op een efficiente wijze weer te
geven. Squirrel (1954) brengt de lijfelijke
soenlijk is vertrapt, alle eer besrneurt
symboliek van de levensblijheid waarin
en al wat creatief en positief aandoet
principieel verwerpt, dan merkt men ach- de bozen tot inkeer komen en de goeden
ter elke schunnige en egoistische afwij- net niet helemaal beloond worden. Bezing de man die een nieuwe realiteit minnelijke groteske en luxueuze humor
naast optimistische levensidealen en pawenst, door Brecht later in het marxisme
gevonden. Ook in Trommeln in der rodierende begaafdheid wettigen S. een
vaste plaats in de Duitse letterkunde,
Nacht proeft men achter elke scene en
minder om intrinsiek-dramatische dan om
elke repliek de haast lichamelijke pijn
innemend-menselijke eigenschappen.
van een begaafde jongeman die de chaos
C. Tindemans
en de ontbinding van een maatschappelijke periode afreageert in brutale en bruMAYER, Hans, Heinrich von Kleist. Der
taliserende motieven en dialogen. Met
geschichtliche Augenblick. — Verlag
de nodige jaren afstand ziet men dat de Neske, Pfullingen, 1962, 80 pp., DM.
schijnbare afwijzing van de collectieve
4.80.
strijd door de hoofdpersoon in waarheid
Bij
elke publikatie van S. is er lets bijmeer een zich verder wapenen betekent
zonders op til. Dat hij nu Kleist opnieuw
voor de uiteindelijke en definitieve inzet.
doorneemt, heeft minder iets te maken
Im Dickicht der Stbdte analyseert de
met de belaatste stuiptrekkingen van een zichzelf met persoonlijke verering danvOOrmarxiszetenheid elke onburgerlijke
overlevend tijdsbestel in een psychische
tische schrijver op de ideologisch-veilige
boksmatch over 10 ronden. Typerend
voor de hernieuwingsprofetie is hier dat noemer te brengen en postuum tot een
verdienstelijk partijlid te promoveren. In
niemand enige winst put uit de strijd.
dat
verband lijkt het niet onaardig de
Voor Brecht was deze zelfvernietiging
een overwinning en een aanvang van de titel van het laatste kapittel „Naivitat als
Synthese" jets opvallender naar voren te
nieuwe tijd. De drie drama's worden brengen.
In geen enkel punt brengt S.
voorafgegaan door 'n opstel (Bei Durchklaarblijkelijke desinterpretatie, maar hij
sicht meiner ersten Stiicke) uit zijn geheeft zo magistraal gedoseerd, dat de bearriveerde tijd, dat pertinente onwaarhandelde levensfeiten chronologisch aanheid bevat, aangezien er enkele jeugdeensluiten, hoewel een nauwkeurig naideeen uit geschrapt zijn, terwijl Brecht zicht
een serie verwaarloosde data
zo triomfantelijk volhoudt dat hij uit res(waarachter gebeurtenissen liggen) aan
pect voor de geschiedenis steeds trouw is
het licht brengt. Ontstellend is de kruigebleven aan zijn eventueel ideologisch- perige
vlijt, telkens als de gelegenheid
valse jeugdinzichten ...
C. Tindemans zich voordoet,
de in ongenade gevallen
PENZOLDT, Ernst, Dramen. Suhr- Lukacs een fikse ezelstrap toe te dienen.
kamp Verlag, Frankfurt, 1962, 344 pp.,
C. Tindemans
DM. 19.80.
Van deze moderne romanticus (1892-- WETENSCHAP
1955) zijn hier vier toneelstukken gebundeld, die zowel verdiensten als zwakheden goed aangeven. So war Herr HARTHOORN, Prof. Dr. M. A. G., De
Natuurkrachten in haar diepste Geheimen.
Brummell (1933) is de spitse komedie
— A. J. G. Strengholt's Uitg. Mij., Amvan de narcist, vol aforismen en bonmots,
die naar het einde verzwakt, modst ver- sterdam, z.j. (1962), 2e druk, 61 pp.
zwakken, wilde de komedie niet tragisch
Deze nagenoeg ongewijzigde herdruk van
ondergaan. Die portugalesische Schlacht
het in 1958 voor het eerst verschenen
(1931), met het dubbelgangersmotief als
geschrift vertoont dezelfde „misére et
oerromantisch element, wankelt doorgrandeur" als in de vorige bespreking
lopend tussen lyrisch heroisme en pitto- werd gesignaleerd. Zie Streven, april
1959.
reske politick, terwijl S. technisch te veel
P. van Breemen
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MAMPELL, Klaus, Die biologische Evolution. — Manz Verlag, Munchen (imp.
J. Meulenhoff, A'dam), 1962, 108 pp.,
f 6,30.
Dit boekje bevat een aantal lezingen in
uitgewerkte vorm over verschillende aspekten der evolutie; tevens worden er opmerkingen van levensbeschouwelijke aard
doorheen gevlochten, waarin de schr. zich
doet kennen als anti-darwinist en antimaterialist. Op biologisch gebied tonen
zijn beschouwingen vaak een spits en
soms geestig gedachtespel, maar dit wordt
ook wel eens spitsvondig. De kritiek op
het pure Darwinisme is doorgaans goed,
maar de eigen beschouwingen zijn niet
zelden kritiseerbaar. Als voornaamste bezwaar wil ik noemen dat de hoofdhypo
these van Mampell sterk mechanistisch
gekleurd is, waardoor ook het hele denken
een mechanistische infiltratie vertoont. Er
is volgens de schr. wel richting in de
evolutie, en ook een plan; hij denkt dus
teleologisch, en erkent dat dit denken ook
in religieuze richting brengt. Maar in de
verdere uitwerking op biologisch gebied
vinden we een puur mechanistisch-statistische theorie, zelfs een soort van selectieleer, verwant aan die der darwinisten.
Wel slijpt Mampell hiervan enkele moeilijke kanten af, maar bevredigen doet het
geheel zeker niet. Vergeleken hiermee is
bijvoorbeeld de visie van Teilhard de
Chardin veel rijker, en ook juister. Verder
trof fen ons verschillende simplismen op
biologisch gebied, waarvan we slechts
noemen de opvatting als zou een chromosoom door polymerisatie zijn ontstaan, en
als zou de insektenstaat de hoogste evolutietrap vertegenwoordigen. Ook is dit
boekje voor niet biologisch geschoolden
wel eens moeilijk te volgen, vooral bij de
beschouwingen op genetisch gebied. --, In
het algemeen kan men opmerken dat schr.
blijkbaar op zijn manier een verzoening
wil bewerken tussen evolutief en religieus
denken; maar zijn mechanistische methode
ontneemt o.i. aan deze poging een groot
deel van haar waarde.
M. Bruna
BOHM, Walter, Die Naturwissenschaftler and ihre Philosophie. Geistesgeschichte der Chemie. — Herder, Wien, 1961,
332 pp., geb. DM. 20.
De auteur van dit boek verdedigt de stelling dat de structuur van de experimentele wetenschappen haar oorsprong vindt
in de filosofie. Men moet hypothesen uitdenken om de feiten van de ervaring te
verklaren. Deze hypothesen groeien echter niet uit de ervaring zelf, zoals het

positivisme dit wil doen geloven; oorspronkelijk --, in de magie en in de alchimie —, waren ze een kristallisatie van
geloof en bijgeloof. De geschiedenis van
de wetenschappen toont echter dat de
wetenschappelijke theorieen en hypothesen ontwikkelen naar gelang de filosofie
ontwikkelt. Om dit aan te tonen, bestudeert de auteur bij voorkeur de geschiedenis van de chemie, de wetenschap waar
men wel het minst zou denken aan een
invloed van de filosofie. De Griekse
denkers zijn begonnen met algemene
principes uit te denken om het uitzicht
van de wereld te verklaren: de atoomtheorie, de theorie van de vier elementen
en hun kwaliteiten. Het heeft lang geduurd vOOr men kwam tot een systematisch uitgedacht experiment dat dergelijke
principes moest toetsen. Maar ook in
onze tijd van experimentele wetenschappen blijft het duidelijk dat het experiment
aan het eind komt van het onderzoek en
niet aan het begin. De auteur geeft hienvoor sprekende voorbeelden o.m. bij
Boyle, Lavoisier: het experiment wordt
geleid door een theorie die men van tevoren moest uitdenken. Zo is b.v. de
wet van het behoud der massa zoals zij
door Lavoisier geformuleerd wordt een
vrucht van materialistische filosofie. Men
kan de auteur moeilijk ongelijk geven in
zijn stelling. Toch lijkt het ons dat hij
bepaalde feiten veronachtzaamt die men
tegen hem zou kunnen uitspelen. We
denken b.v. aan de affiniteit van de elementen (Boerhave), de asymmetrie van
de koolstofstructuren (Pasteur), de quantentheorie, het indeterminisme.
M. De Tollenaere

MORAAL
Huwelijk en sexualiteit. Overdruk uit de
Annalen van het Thijmgenootschap, oktober 1961. — Het Spectrum, UtrechtAntwerpen, 1962, 62 pp., f 2,50.
Drie hoogleraren van de Nijmeegse Universiteit geven enkele wijsgerige beschouwingen over huwelijk en sexualiteit. De
titels van de drie studies luiden als volgt:
Beschouwingen over natuur en cultuur
naar aanleiding van het vraagstuk der
menselijke sexualiteit (Prof. Strasser);
Over het wezen van het huwelijk: een
inleiding in de wijsbegeerte van het huwelijk (Prof. van Boxtel); Menselijke
vruchtbaarheid: een voorstudie (Prof.
Ruygers). In de bijdrage van Prof. Stras-
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ser, die bijzonder boeiend is, lazen we op
p. 11 dat natuur in het kader van een
theologie o.a. kan betekenen de geschapen werkelijkheid in tegenstelling tot de
ongeschapen bovennatuurlijke werkelijkheid; maar de bovennatuurlijke werkelijkheid kan toch niet zonder meer ongeschapen genoemd worden? Voor wijsgerig geschoolden een interessante bundel.
A. van Kol
Research en Ethiek. Een reeks voordrachten en vraagstellingen rond het pro-.
bleem der verantwoordelijkheid van de
wetenschappelijke onderzoeker. — De Erven F. Bohn N.V., Haarlem, 1962, 199
pp., f 7,90.
Een boek, ontstaan uit de discussies in
het Natuurkundig Laboratorium van de
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. Om
meer helderheid te krijgen heeft een commissie twee inleiders uit het laboratorium
gevraagd: Dr. Dippel en Dr. Voogd; en
ook twee buiten het laboratorium: Prof.
Dr. Ir. H. van Riessen en Prof. Dr. R.
Kwant O.E.S.A. Hierdoor zijn een humanist, een ongelovige, een protestant en
een katholiek aan 't woord gekomen. Wijl
het alien uitgesproken wetenschapsmensen zijn, mogen we deze uitgave zeer gelukkig noemen en zonder twijfel van beLang voor de talrijke beoefenaars van de
technische en natuurwetenschappen in ons
land; juist ook omdat hun ernstige meningen een verschillende achtergrond hebben. Verdienstelijk pionierswerk in deze
actuele kwesties.
C. Minderop
O'DONNEL, Th. J., La morale en medecine, 2e ed., vert. M. Chavanon. —
Mame, Tours-Parijs, 1962, 384 pp.,
NF. 13.
Dit oorspronkelijk Amerikaans werk is
reeds aan zijn tweede Franse uitgave: het
beste bewijs dat zijn praktische bruikbaarheid op prijs wordt gesteld. Het is
ongetwijfeld een zeer gemakkelijk te consulteren werk over alle medische vragen
die met de moraal enig verband houden.
Toch missen wij er iets in: de nieuwe
geest die sedert een twintig jaar in meerdere moraalboeken te merken valt en er
veel meer op bedacht is een christelijke
levenshouding uit te werken dan een
nogal casuistisch afwegen van verboden
en geboden, Zolang wij echter niet over
een dergelijk grondig werk beschikken,
waarin een echte morele verantwoording
van het medisch gebeuren wordt uitgewerkt, blijft een werk als dit zeer nuttig.
R. Hostie
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KUNST EN
CULTUUR
NIGG, Walter, Maier des Ewigen, Bd.
Modern Ikonen. — Artemis Verlag,
Zurich, 1961, 496 pp., 48 ill.
Walter Nigg is altijd bijzonder geboeid
geweest door het „enig noodzakelijke" en
de manier waarop de drang ernaar zich
in de verschillende mensentypen realiseert. In zijn boeken had hij het over
officiele heiligen, ketters, monniken,
schilders, gekken, profeten. Maar zijn
standpunt bleef steeds hetzelfde: elk
authentiek leven is een heiligenieven, is
een door vele kronkelingen en vergissingen been zoeken naar het absolute. Dit
standpunt geeft elk van zijn boeken een
eigen stempel, maar het stelt ze ook
bloot aan het bestendig gevaar van de
hagiograaf goede bedoelingen voor werkelijkheid aan te zien, en alles stichtelijk
te willen interpreteren. Totnogtoe had
Walter Nigg zich vrij goed aan de verleiding weten te onttrekken. Maar in het
boek over de moderne schilderkunst
houdt hij het niet meer vol. Hoe verder
men in dit boek doordringt hoe duidelijker het wordt dat Nigg langs de moderne
kunst heenpraat en dat hij slechts waardering ervoor kan opbrengen wanneer hij
in sommige exponenten ervan zijn hagiografische principes meer in het leven en
de thematiek van de kunstenaar dan in
zijn kunst zelf terugvindt. Dit alles wordt
nog bedenkelijker wanneer men ervaart
dat Nigg zoals dat voor heiligenlevens lange tijd aangenomen was — het
blijkbaar niet nodig vond het feitenmateriaal zelf altijd even nauwkeurig weer te
geven. Maar zelfs met deze ernstige tekorten bezwaart dit boek, vooral omwille van zijn bedoelingen, een zekere
waarde.
G. Bekaert
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, begonnen von 0. Schmitt und
E. Gall, herausg. von L. H. Heydenreich
und H. M. von Erffa. Lief. 51-55:
Empffingnis-Epitaph, DruckenmiillerVerlag, Stuttgart, 1960-1962, 128 kol.
(ieder), rijk geill., geb. DM. 232 per
Lief. DM. 17,80.
Na de dood van Ernst Gall (5-8-1958)
en het verlies van enkele medewerkers
heeft de redactie van deze voortreffelijke kunstencyclopedie de moeilijkheden
blijkbaar overwonnen en kan ze weer in
een ritme van 3 a 4 afleveringen per jaar
het werk voortzetten. Tussen de dertig
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artikels van deze 5 laatste afleveringen
verdient vooral de studie over de engelen
van K. A. Wirth onze aandacht. Zowel
de theologische achtergrond als de kunsthistorische waarde van het onderwerp
worden over meer dan 200 kolommen
uitvoerig behandeld. Talrijke illustraties,
wetenschappelijk apparaat en een veelzijdige biografie getuigen onmiskenbaar
van de degelijkheid van deze bijdrage.
Ook de andere artikels verdienen belangstelling en bevestigen door hun gedegen
technische hoedanigheden de bruikbaarheid van dit Reallexikon als een uitstekend werkinstrument voor allen die zich
voor de Duitse kunstgeschiedenis of voor
de kunst in het algemeen interesseren.
F. Bossuyt

druk valt op de psychopathologische aspecten, maar waarbij ook de opvoedkundige kwesties onder de aandacht komen.
De samenwerking tussen kinderrechters,
opvoeders, psychiaters en psychologen
bij dit moeilijke werk brengt grote problemen mee. Het boek van Shields vormt
een nuttige bijdrage tot de bezinning op
deze problemen. Al zijn de successen van
deze ongetwijfeld begaafde therapeut wel
opvallend groot en al zal men niet mogen aannemen dat zijn werk zonder meer
nagebootst kan worden, het levert toch
zeker waardevolle gezichtspunten ook
voor Nederland. Het verdient de aandacht van hen, die zich bezighouden met
criminele jeugd en met moeilijk opvoedbaren in het algemeen.
J. M. Kijm

Kunstkalender. Tierbilder chinesischer
Meister, D.M. 12,50; Buchheim Kunstkalender, D.M. 7,80; Kalender, Das Blumenbild, D.M. 5,80; Kalender, Meisterwerke alter Malerei, D.M. 5,80.
Buchheim Verlag, Feldafing.
De Buchheim Verlag te Feldafing heeft
voor 1963 weer enige kunstkalenders uitgegeven. De eerste der bovengenoemde
bevat een aantal prachtige reproducties
van Chinese dierschilderingen, de tweede
reproducties van moderne schilders, de
derde biedt kleurige Blumenbilder en de
vierde reproducties van oude meesters.
Bijna alle voorstellingen zijn reproducties
in kleuren en de grafische verzorging is
voortreffelijk.
R. Velding

FRANZ, M.-L. von, e.a., Das 13"se.
(Studien aus dem C. G. Jung-Institut,
Zurich). r Rascher-Verlag, Zurich and
Stuttgart, 1961, 261 pp., SF. 27,50
(geb.).

Piper Kunstkalender 1963. — R. Piper 6
Co. Verlag, Munchen, D.M. 8,50.
De bekende Piper Verlag te Munchen
heeft voor 1963 weer een kunstkalender
uitgegeven in formaat van ongeveer vier
bij drie dm. Vijf en twintig reproducties
van oude en nieuwe kunstwerken, deels in
kleuren, maken deze kalender tot een feest
voor het oog.
R. S.

PSYCHOLOGIE1
EN PEDAGOGIE
SHIELDS, R. W., A Cure of Delinquents. The Treatment of Maladjustment. — Heinemann, London/Melbourne/Toronto, 1962, 191 pp.
De auteur is tien jaar lang als psychotherapeut werkzaam geweest in een inrichting voor zeer moeilijk opvoedbare
jongens. Hij geeft een verslag van dit
werk, waarbij natuurlijk bijzondere na-

Zoals ieder verzamelwerk, bevat ook
deze bundel zeer uiteenlopende bijdragen.
Het kwaad (en de Kwade) wordt voorgesteld zoals specialisten in de mythologie (K. Kerenyi), in oosterse godsdiensten (G. Widengren), in de theologie
(V. Maag), in de dieptepsychologie (M.
L. von Franz en L. Frey), in de filosofie
(K. Läwith), in de filmkritiek (M.
Schlappner) en in de kunstkritiek (K.
Schmid) het in de door hen bestudeerde
geestesstromingen ontwaren. Naast enkele zeer gespecialiseerde en soms wat
hermetische uiteenzettingen zijn er andere
(b.v. de zeer mooie bijdrage van M.
Schlappner) die menselijk aangrijpend en
tevens zeer toegankelijk zijn. De lezer
zoeke hier geen synthese: nergens zal hij
ze vinden. Maar hij zal wel tot een waardevolle verrijking komen door de verschillende inzichten die hem hier geboden
worden.
R. Hostie
VACQUIER, J. et R. GUILLEMOTEALI, Le Cycle d'observation, coll.
Carnets de Pedagogie Pratique, Bourrelier, Parijs, 1962, 192 pp., NF. 9,80.
Vanaf 1967 wordt in Frankrijk de schoolplicht verlengd tot 16 jaar. Om deze
massa leerlingen op te vangen, doch ook
om het onderwijs aan te passen aan de
nieuwe behoeften van een veranderende
samenleving wordt het Franse schoolstelsel geleidelijk vernieuwd. De tweejarige
„cycle d'observation" is hierin het voornaamste element, omdat .het de gemeenschappelijke onderbouw uitmaakt van
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alle takken van voortgezet onderwijs en
bestemd is om de leerlingen oordeelkundig te orienteren naar een deter takken.
Dit „Carnet de Pedagogie pratique"
geeft een overzicht van de voornaamste
wettelijke schikkingen, vergezeld van
kommentaar en kritiek. Gezien het technisch karakter zal dit boekje enkel de
onderwijsspecialisten aanbelangen.
A. Cauwelier

VARIA
QUANJARD, Dr. P. E. C., Liefde is eer-

lijk. Uitg. Lannoo, Tielt, Den Haag,
1962, 144 pp.
In deze uitermate belangrijke verhandeling over de liefde tussen man en vrouw
geeft schrijver aan hen die bereid zijn onbevooroordeeld te lezen een reeks van
gedachten waarin wijsheid en waarheid
niet voor elkaar onderdoen. De hoofdgedachte, die als leidmotief heel de verhandeling doordringt, wordt speels versierd en verduidelijkt door bijpassende gedachtengroepen, die zowel logisch als
psychologisch een geheel vormen. In een
vlot geschreven exposé wijst schrijver op
de kernpunten die conditio sine qua non
zijn voor een gelukkige liefde en even
duidelijk brengt hij onder ogen de gevaren
die dit geluk kunnen bedreigen. Met grote
omzichtigheid spoort hij de parasieten
en hun kiemen op „in de liefde als zodanig, in de liefde zoals zij in de verloving
naar het huwelijk toegroeit, en in de liefde
tijdens het huwelijk zelf" (p. 25). Deze
parasieten bespreekt en analyseert hij met
grote realiteitszin. De lezer wordt gewaarschuwd tegen het gevaar van de rollende sneeuwbal, als er niet gepraat
wordt op tijd en eerlijk, ook over kleine
moeilijkheden. Schrijver besluit met een
hoofdstuk dat men als een hymne aan de
liefde zou kunnen beschouwen: „Wie de
liefde eerlijk tegemoet treedt, wordt door
haar eerlijk ontvangen" (p. 142).
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Naast lange artikelen over b.v. de verschillende landen vindt men er talloze
kortere, uitstekende karakteriseringen van
historische persoonlijkheden. Ook de hedendaagse technische vondsten en verschijnselen zijn breed behandeld. Kortom
het is een werk dat aan de scherpste
eisen voldoet. Het standpunt van waaruit
de grote levensvragen behandeld worden
is een welwillend humanisme. De hoofdleiding der redactie berust bij een Amsterdams en een Brussels professor.
P. van Alkemade

Winkler Prins. Het boek van het jaar
1962. — Elsevier, Amsterdam, Brussel,
384 pp., f 10,90.
„Een document van levende geschiedenis'
luidt de ondertitel van deze uitgave. Zij
geeft een overzicht van al wat er belangrijks in 1961 is voorgevallen en tracht dit
encyclopedisch te ordenen. Men vindt in
dit werk o.a. een onnoemelijk aantal statistieken en tabellen, die betrekking hebben op de wereldverhoudingen. De ontelbare foto's bieden de lezer als het ware
een film over de grote gebeurtenissen van
het afgelopen jaar. Zoals steeds is ook
deze Elsevier-uitgave een feest voor het
P. van Alkemade
oog.

RAAP, Rijs, Exit ... de mens!
sens, Lokeren, 1961, 176 pp.

Dros-

De zes schetsen van deze bundel vormen
een geheel: „Exit Expo 58, Exit de
Leraar, Exit het Kind, Exit de Mantel,
Exit het Domein, Exit Christus"; het is
een elegisch waarnemen van onze decadente samenleving. De schrijver (een
priester) heeft temperament, creativiteit,
scherpte in de uitdrukking, een uitzonderlijk waarnemingsvermogen; maar hij
mist nog de rust, de bezinning, de eenvoud, waardoor zijn verhalen helder, objectief, totaal-menselijk zouden verwoord
zijn, sprekend uit eigen werkelijkheid.
Em. Janssen

L. Gubbels

Kriminalbiologische Gegenwartsfragen,
Heft 5. Vortrage bei der XI. Tagung der

De nieuwe W.P., IIIde deel Genu—Mati,
818 pp. — Elsevier, Amsterdam, Brussel,
1962. Per deel f 35,—.

Kriminalbiologischen Gesellschaft vom 4.
bis 8. Oktober 1961 in Wien, herausgegeben von Thomas Wurtenberger and
Johannes Hirschmann. — Ferdinand Enke
Verlag, Stuttgart, 1962, 208 pp.

Van de nieuwe op vijf delen berekende
Winkler Prins-Encyclopedie is nu het derde deel verschenen en bevat de steek
woorden tussen Genu en Mati. Ook dit
deel is weer rijk ge.illustreerd met, deels
gekleurde, reproducties, kaarten, tekeningen etc. De materiele presentatie is kostbaar en met de uiterste zorg bewerkt.

Het thema van het elfde congres van de
Kriminalbiologische Gesellschaft te Wenen in 1961 luidde: de samenwerking tussen rechter en deskundigen bij persoonlijkheidsonderzoekingen. De bedoeling van
de initiatoren was in een gezamenlijke be-
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zinning op de fundamenten van de kriminologie te voorkomen dat de verschillende benaderingswijzen in de onderafde
lingen van de kriminologie zover uiteen
gaan lopen dat de rechter met de conclusies en adviezen geen raad meer zou weten. Voor ruim 200 deelnemers uit Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Yoegoslavie werden 16 lezingen gehouden door
vooraanstaande juristen, psychiaters, psychologen en pedagogen, o.a. door (de onlangs overleden) Prof. Dr. E. Stransky,
Prof. Dr. H. Hoff, Dr. H. Goppinger en
Dr. H. Walder. De ter sprake gebrachte
problemen vertonen grote gelijkenis met
de in Nederland vigerende moeilijkheden,
ook al verlopen de strafrechterlijke procedures in de op het congres vertegenwoordigende landen ietwat anders dan in ons
land. Opmerkelijk is, dat de hooggeleerde
spreekster uit Yoegoslavie, Dr. K. Vodopivec, vraagstukken aansneed welke wezenlijk overeenkwamen met de algemene
thematiek. Dit congresboek leent zich uitstekend voor een vergelijkende studie en
kan voor deskundigen in foro ten onzent
een belangrijke steun zijn. Gaarne aanbevolen.
J. J. C. Marlet

DJILAS, Milovan, Gesprekken met Stalin. Vert. — H. J. W. Bechts Uitg. Mij.,
Amsterdam, 1962, 195 pp., f 9,50.
Men kent de geschiedenis van deze tegen
het heersende regime opstandige, die ondanks kerkerstraf doorgaat zijn rebelse
mening te verkondigen. Na „De nieuwe
klasse- verschijnt nu „Gesprekken met
Stalin", waarin hij niet zozeer de cornmunistische machthebbers aanvalt als wel
zijn ontmoetingen met Stalin en diens
trawanten beschrijft. Een vleiende beschrijving is het allerminst. Djilas bezocht
Stalin als afgevaardigde van Jougo-Slavie driemaal in de veertiger jaren na de
oorlog. Hij is een goed opmerker en een
goed schrijver, zodat zijn boek leest als
de boeiendste roman. Hij bewondert Stalin om diens ongewone talenten, maar
beschouwt hem tevens als een der grootste en onmenselijkste misdadigers aller
tijden. Stalin en Molotov worden wel het
scherpst gekarakteriseerd in dit boek, zoals trouwens heel de gespannen sfeer aan
Stalins „hor door heel het werk voelbaar is. Het is een zeer persoonlijk, doch
met talent geschreven relaas.
J. van Heugten

GERSHEIM, Helmut, Creative Photography. — Faber, London, 1962, 258 pp.,
84 sh.

HORATCZUK, Michael, Een neger in
Europa, vert. Joh. van Os. — Lannoo,
Tielt, 1961, 160 pp., ing. F. 50, geb.
F. 75.
Het allermoeilijkste, in het door Horatczuk gekozen genre, is wel: zich in zijn
humoristische inspiratie voldoende te
kunnen vernieuwen. De naar Europa
overgekomen neger, die aan zijn vroegere missionaris zijn belevenissen vertelt,
en met een onbevangenheid die slechts
in schijn naief is onze gebreken en eigenaardigheden ontdekt, is onder dit opzicht
een echte vondst. In de bekende trant is
dit boekje dan ook een der beste, misschien wel het beste dat H. totnogtoe
uitgaf.
L. Monden

Deze prachtuitgave bespreekt de fotografie als kunst en doet dit aan de hand van
een geschiedkundige uiteenzetting van
verschillende aesthetische tendenzen zoals
deze de laatste honderd vijf en twintig
jaar naar voren zijn gekomen. Zelfs voor
diegene die op het terrein van de photographie maar heel weinig op de hoogte is,
is het boek niet alleen begrijpelijk, maar
van begin tot eind zeer instructief: hij leert
photo's beoordelen naar hun kunstwaarde, omdat hem geleerd wordt hoe photo's
te zien en te bezien. De waarde van het
boek wordt nog verhoogd door de korte
biographieen van de meest vooraanstaande photographen van deze en vorige
eeuw, alsook een eenvoudige beschrijving
van verschillende methodes.
W. P.
DUNNE, George H., Generation of
Giants. --- Burns and Oates, London,
1962, 389 pp., 50 sh.
Voor de beoordeling van dit boek, dat
als ondertitel draagt The story of the
Jesuits in China in the last decade of the
Ming Dynasty, verwijzen wij naar Strewn, augustus 1962, waar de oorspronkelijke Amerikaanse uitgave werd besproken.
W. Peters

VET, G. De, Beeld en gelijkenis. Reeks
„Nieuwe Geluiden" 3. — Lannoo, TieltDen Haag, 1962, 192 pp., 40 foto's, gen.
F. 58, geb. F. 80.
Het succes van Family of God (overwegingen bij foto's) heeft de schrijver tot
het soortgelijke Beeld en gelijkenis gebracht, waarbij het samengaan van foto
met tekst meer systematisch is aangewend: zo overweegt men van het concrete leven uit, bij het concrete leven. En
toch ligt de grote verdienste niet in de
nieuwigheid; wel in de degelijke ernst,

de veelvuldige ervaring, de apostolische
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creativiteit. Het is geschreven door een
Aalmoezenier in het Hollandse Bedrijfsapostolaat; uit veel contacten, gesprekken, toespraken, groeide het tot een bijnasystematische uiteenzetting: het warm
getuigenis van een evenzeer biddend als
durvend priester. Intussen is de schrijver
Zijne Excellentie Monseigneur De Vet
geworden, Bisschop van Breda; maar wij
weten dat hijzelf, ook in de voorstelling
van dit werk, zijn vroegere sfeer en functie wil bewaard zien.
Em. Janssen
HOLTHAUS, Heilmut, Alle meine Zuge
fahren nach Siiden. — J. Knecht, Frankfurt, 1962, 288 pp., DM. 9.80.
De onuitputtelijke humorist Holthaus beschrijft bier enkele reisindrukken uit Italie, Spanje en Griekenland, de landen van
het zonnige zuiden, waarnaar ieder welopgevoede Duitser sinds eeuwen verlangt. Dat deze als moderne toerist gevaar loopt het meest typische te missen
door al te veel degelijkheid bij het uitvoeren van zijn reisplan, wordt door de
auteur op fijn geestige wijze, met overvloedige voorbeelden, aangetoond. De
beschrijvingen bedoelen niet de lezer tot
luid schaterlachen te bewegen; maar er
is haast geen enkele bladzijde die niet
tot een genoeglijk glimlachen stemt.
H. Jans
HERZEN, Alexander, Mein Leben. Memoiren and Reflexionen. Vert. Band I.
Aufbau-Verlag, Berlijn, 1962, 998 pp.,
DM. 18.
De mënioires van de bekende Russische
emigrant, die wegens zijn revolutionaire
ideeen zijn land verlaten moest, verschijnen thans in Duitse vertaling, in drie
delen. Herzen is een scherpe geest, een
uitstekend prozaist en een felle individualist. Zijn weergave van het Russische
leven en de Russische maatschappij in
de eerste helft der 19de eeuw is boeiend,
maar te lezen met discrimen. Hij is fel
anti-religieus en heeft voor kerk en christendom geen goed woord over. Hij is een
der voorlopers van de revolutie in 1917.
R. Velding
DOMINICUS, J., Vrijmetselarij. — N.V.
Gesto, Alkmaar; N.V. De Vlijt, Antwerpen, 1959, 208 pp., geb. f 7,90.
Een serene, zakelijke geschiedenis van de
met legenden omsponnen vrijmetselarij.
Na de geschiedenis van de vrijmetselarij
spreekt de auteur over de ordegrondwet,
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het Godsbegrip, de veroordeling door de
Kerk, de organisatie, de bijeenkomsten en
de activiteiten naar buiten. Interessant
zijn ook de hoofdstukjes over de vrijmetselaars in Nederland en Belgie. De beer
Dominicus is met het onderwerp zeer
vertrouwd en behoudt steeds een objectieve toon; het boek is, kan men zeggen,
in oecumenische zin geschreven. Het is
opvallend hoe de laatste jaren verscheidene boeken verschenen over deze beweging, in een heel andere toon en atmosfeer dan men tot nog toe gewoon
was. Er zijn wel tekenen dat de vrijmetselaars in Frankrijk en Belgie niet meer
zo rabiaat antikerkelijk zijn, vooral de
Groot-Loges, al blijven de Groot-Oostens
volharden in hun radicalisme. Met de
nodige voorzichtigheid, en zonder dupe
te willen zijn van het subtiele spel van
bepaalde vrijmetselaars, menen wij persoonlijk dat wij een toleranter houding
moeten aannemen tegenover deze beweging die in de Angelsaksische, de Germaanse en meer en meer ook in onze
landen, vele eerlijke, zedelijk hoogstaande
mensen telt.
M. Dierickx
ESSLIN, Martin, Brecht. Das Paradox
des politischen Dichters. Athendum
Verlag, Frankfurt, 1962, 420 pp., DM.
23.30.
Deze omgewerkte versie van een oorspronkelijk Engels werk (Brecht, A
Choice or Evils, 1959), waarin thans het
antwoord voorkomt op bij de le uitgave
door diverse strekkingen geopperde bezwaren, behoort tot de weinige monografieen die Brecht be- en niet veroordelen en daardoor zijn persoonlijkheid
erkennen. S. 's analyse van Brechts politieke houding is uiterst helder en scherp,
vooral omdat hij in staat is het polemische bargoens van soortgelijke discussies
te vermijden. Zijn stelling is des te meer
overtuigend omdat hij argumenteert dat
de dubbelzinnigheid van Brechts positiekeuze een veel diepere contradictie in
zijn eigen karakter weerspiegelde, waardoor zijn werk de vorm kreeg van een
onophoudelijke strijd tussen de eisen van
gevoel en rede, met voor geen van beide
elementen een uiteindelijke bovenhand.
Het lijkt me niet zo maar een grillige
visie, maar integendeel de sleutel tot de
paradoxale effecten van Brechts oeuvre.
Niet alleen als introductie voor hen die
Brecht niet kennen, maar ook als cornmentaar voor hen die hem al of niet bewonderen, is dit boek uitstekend en nuttig.
C. Tindemans
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MIGNON, P.-L., Les entretiens d'Helsinki ou les tendances du theatre d'avantgarde dans le monde. Michel Brient,
Parijs, 1961, 66 pp., 10 pl., NF. 7.50.
Op het 8e congres van het Internationaal
Theaterinstituut (ITI, Helsinki, juni
1959) werd Eugene lonesco in een debat
gegooid als woordvoerder van de avantgarde. Aanvankelijk op zijn hoede voor
de internationale oppositie, zet hij daarna gevat en heimelijk-agressief zijn
ideeen uiteen, waarin hij eerst het bestaande theater afwijst, daarna zijn eigen
houding omschrijft als een kritiek op de
huidige wereld (negatief) en als een poging de vrijheid gestalte te geven (positief). Zoals blijkt uit de opgenomen discussies, worden de filosofische consequenties, aan deze opvatting verbonden,
het duidelijkst begrepen door de communistische afgevaardigden, die hem dan
oak ongenuanceerd vierendelen en hem
vooral het begrip vrijheid hardhandig
betwisten. Ondanks de principiele onmogelijkheid om zelfs maar tot een vergelijk te komen, lijkt Ionesco, afgaande op
zijn laatste interventie, toch te begrijpen
dat deze totalitaire analyse heel wat fatsoenlijker is dan het estheticistisch geschreeuw over vormexperiment en nieuwe menselijkheid, dat zijn supporters
aanheffen. Aileen Groot-Brittannie (H.
Hobson en 0. Trilling) en Italie (A. Nicolai) rapporteren zakelijk over het opgelegde thema. Zodra een vreemde naam
moet geciteerd worden, raakt de samensteller (nochtans P.-L. Mignon) in spellingsmoeilijkheden (p. 65: Kollner i.p.v.
Keuner).
C. Tindemans
RAIMUND, Ferdinand, Gesammelte
Werke. — Sigbert Mohn Verlag, Giitersloh, 1962, 608 pp., DM. 10.80.
NESTROY, Johann, Ausgewalte Werke. Sigbert Mohn Verlag, Giitersloh,
1962, 607 pp., DM. 10.80.
Aanvankelijk aansluitend bij het succesrijke Weense volksstuk (realistisch en
melodramatisch zedendrama, toverpose,
parodie en satire), start F. Raimund
(1790-1836) met een toverpose, vol
liedjes en danspassen (Der Barometermacher auf der Zauberinsel, 1823), naar
het burleske toe. De chargekomiek laat
hij echter vlug wijken voor een hoger
mikkende symboliek (Der Diamant des
Zauberkönigs, 1824; Der Bauer als
lionár, 1826; Der Alpenkonig
und der
Menschenfeind, 1828, en Der Verschwender, 1834), waarin het toverachtige wordt

afgelost door de psychologie, al gaat hij
ondertussen vlijtig door met romantischpoetische fantasieen (Die gefesselte
Phantasie, 1827; Moisasurs Zauberfluch,
1827, en Die Unheilbringende Krone,
1829). Op het einde van zijn leven en
carriere op zoek naar een eigen schema,
miskende hij door zijn klemtoon op poezie en symboliek het eigentijdse klimaat
dat koel, praktisch rationalisme voorschreef. Otto Rommel geeft aan deze
uitgave een stoer-ernstige, smaakhistorische analyse als inleiding mee. J. Nestroy (1801.-1862), die de toverpose parodieerde en persifleerde, had geen hogere bedoelingen en werd precies daardoor de lievelingsauteur (en -acteur) van
zijn stad Wenen en zijn tijd. Hij takelt
systematisch de valse barokwereld van
het theater of door de schijnrealiteit mateloos te chargeren. Van de dolste possen tot de geniale Hebbelparodie Judith
und Holofernes (1849), toont hij keer op
keer zijn onthutsende zin voor het theatereffect, niet altijd fijn of van het beste
humoristische slag, zelfs niet eerlijk in
zijn middelen van travesti en agressiviteit, maar zonder uitzondering altijd in
functie van het theater. Zijn dialectdialogen blijven hinderlijk, hoewel zij in
de dubbelzinnigheid van vele quiproquo's
een situatierol vervullen. Maar verwondering dat Nestroy zich tot op heden
met groot succes op het speelplan gehandhaafd heeft, komt nergens op. De
olijke Hans Weigel verzorgt een schalkse
schets van tijd en persoon als inleiding.
C. Tindemans
Horspielbuch 1961. — Europaische Verlagsanstalt, Frankfurt, 220 pp., DM. 9.
Voor de 12e maal nu al stelt de Siiddeutscher Rundfunk de zes beste boorspelen uit het afgelopen radioseizoen
voor. Bijbelse inspiratie met poetische
binnentonen brengt M. L. Kaschnitz (Tobias oder Das Ende der Angst), trouw
aan zijn epische vaart met een filosoferende finale blijft F. von Hoerschelmann
(Dichter Nebel), psychologische verkramping met streng akoestisch relief
geeft J. Rys (Die Toten diirfen nicht
sterben), eveneens essentieel epiek met
tragische ingredienten over het recente
verleden levert R. Becher (Ausnahmezustand), absurde motieven tussen cabaretpersiflage en metafysische anecdote
gebruikt D. Wellershoff (Am ungenauen
Ort), terwijl de oudste uit de groep, G.
von der Vring een pijnlijke parabel tekent over een menselijk thema in een
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onmeedogende oorlog (Das Schildkrcitenspiel). Ze zijn alle zes knap in verbale trefzekerheid, technisch zeker-vanzichzelf over het nieuwe medium en met
voldoende zin voor het experiment, werken ze tevens solied aan de uitbouw van
een in Duitsland al lang aanvaarde
nieuwe dramatische vorm. C. Tindemans
Propylaen-Weltgeschichte. Eine Univer
salgeschichte herausgeg. von Golo MANN
und Alfred HEUSS, II. Band: Hochkulturen des mittleren und Ostlichen Asiens.
Propylden-Verlag, Berlin-FrankfurtWien, 1962, 696 pp., rijk geIll., geb.
D.M. 68.
Terwijl het eerste deel handelde over de
voorgeschiedenis en de vroege hoge culturen (in Egypte en het Tweestromenland) , behandelt dit tweede deel in vijf
lange hoofdstukken de hoge culturen van
het Nabije Oosten (sinds 1500) , het oude
'Iran, Israel, Indie tot de 6e eeuw na Chr.,
en het oude China. Hierop volgen nog
drie korte beschouwelijke hoofdstukken
over de oorsprong van de hoge culturen,
over de eerste betrekkingen tussen West
en Oost, en ten slotte over de hogere
godsdiensten. Ook dit deel munt uit door
een plastische voorstelling van het verleden, met of en toe nieuwe gezichtspunten. Slechts een paar punten kunnen wij
hier releveren. De sensationele ontdekking
door Miss Kathleen Kenyon in 1958 en
1959 van het oude Jericho, dat men met
de radiocarbon-methode op 7800 voor
Christus kon dateren ,terwijl men vroeger
de oudste steden slechts tot omstr. 4000
liet opklimmen, wordt in dit boek voor
het eerst in algemeen historisch verband
benut: aan dit voorbeeld van Jericho kan
men aantonen hoe de mesolithische bevolking van een landbouwdorp overging tot
een overheersingsorganisatie in een bevestigde stad. Interessant is ook hoe de
verscheiden grote culturen op uiteenliggende tijdstippen de grootste van able ontdekkingen deden, en zich een geschrift
schiepen, het ene volmaakter dan het andere. Het is voor ons, Westerlingen, niet
gemakkelijk in het verleden van Indie met
zijn vele kasten en van China met zijn
immense kolonisatieruimten door te dringen, deze zo verscheiden werelden welke
ons echter veel te leren hebben. In het
lange hoofdstuk over Israel erkent Kraus
Mozes niet meer als de geroepene om het
uitverkoren yolk het Verbond met Jahweh te doen sluiten. In dit boek gaat het
ook over het ontstaan van de grote
Terecht wijdt de bekende Toynbee
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het slothoofdstuk aan hen. Weliswaar
scheert hij ze over een kam, wat een christen niet kan aanvaarden, maar anderzijds
wijst hij op hun grote verdiensten; hij besluit: „dass ihr bisheriger Einfluss auf die
Geschichte der Menschen das Bedeutsamste ist, was sich in der Geschichte zugetragen hat", en „so sieht es denn im Jahre
des Herrn 1962 so aus, als hatten die
häheren Religionen eine Zukunft vor sich"
(blz. 637). Het boek is mooi geillustreerd
met 96 zwart-wit-fullpageplaten, 20 kleurenplaten, 6 gekleurde landkaarten en
17 tekeningen. Een kostbaar bezit.
M. Dierickx

POCKETBOEKEN

Prisma-pockets. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
COLLIER, Eric, Pioniers in de wildernis.
Twee deeltjes. Vert.
De Engelsman Eric Collier woont reeds
dertig jaar in West-Canada, waar hij zich
een bestaan als pionier en jager veroverd
heeft. In deze twee boekjes vertelt hij
daarover op boeiende wij ze.
PASCAL, Blaise, Gedachten. Vert.
Een hervertaling van Pascals beroemde
„Pensdes" met inleiding. De vertaler heeft
een keuze gemaakt uit het oorspronkelijke
werk.
CAR'COPINO, Jerome, Passie en politick

in het Romeinse keizerrijk. Vert.
Dit waardevolle boekje bevat vier uitvoerige essays van een bekend historicus over
figuren uit de Romeinse keizersgeslachten.
Zeer menselijk, maar niet zeer stichtelijk.
MOZES, Eugene B., Hartkwalen. Vert.
Een instructief boekje over de kwalen
van het hart.
MEYERS, J. A., De taal van het kind.
Een populair werkje, gegroeid uit kennis
der vaklitteratuur en uit eigen observatie.
ETON, Peter, en LEASOR, James, Het
complot der verzegelde lippen. Vert.
Een allerwonderlijkst verhaal over een
goudschat, die vanuit Zagreb naar Corsica vervoerd wordt en daar „verschollen"
is.

Griezelverhalen. Vert.
Een twaalftal uit het Engels vertaalde
griezelverhalen van bekende auteurs.
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FREMLIN, Cella, De wraak van oom
Paul. Vert.
Een crime story, die goed begint, maar
alleronwaarschijnlijkst eindigt.
PRYCE, J. E., Hakken in het gelid. Vert.
Een oorlogsverhaal over krijgsgevangenschap.
MAUGHAM, W. Somerset, Verhalen
van de geheime agent. Vert.
Een aantal spionageverhalen van een
goede dertig jaar terug, maar nog zeer
leesbaar.

Salamander-reeks.
dam.

Querido, Amster-

GIDE, Andre, De immoralist. Vert.
Een herdruk van het bekende, dubieuze
boek van Gide, waarin veel autobiografisch voorkomt.
VEEN, Adriaan van der, De man met de
zilveren hoed.
Eveneens een herdruk van negen novellen (enkele daarvan weinig belangrijk)
van A. v. d. Veen. De sexuele moraal is
nog al luchtig.
DENDERMONDE, Max, De deur op
een kier.
Herdruk van een vlot geschreven roman,
zwoel van de alcooflucht, die heel het
bock door hangt. Het enige geluk voor
deze mensen is sexe.
DURANT, Will, Van Socrates tot Bergson. Vert. 3 delen, f 5,25.
Een herdruk van het zeer, zeer persoonlijke, doch vlot geschreven werk over de
grote wijsgeren (met verwaarlozing o.a.
der middeleeuwen) van Will Durant.

List-Bucher. — Paul List Verlag, Munchen.
ROH, Franz, Streit um die moderne
Kunst.
Een uitvoerige apologie voor moderne
kunst, vooral voor de moderne schilderkunst.
SCHAUER, Georg Kurt, Rosen und Tulipan.
Een boekje over bloemen, geschreven met
Duitse Griindlichkeit en diepzinnigheid.
TUTEROLA, Amos, Der Palmweintrinker.
Een lang sprookjesachtig verhaal, geschreven door een Afrikaan, naief, wonderlijk en poetisch.

GOLL, Claire, Der gestohlene Himmel.
Een autobiografische roman over een
zeldzaam harde en liefdeloze jeugd.
MARSH, Ngaio, Champagner. Vert
Een crime story van de bekende NieuwZeelandse schrijfster met als de grote
detective inspecteur Alleyn.
MARCUSE, Ludwig, Philosophic des
Gliicks.
Een wel wat eigenaardige, historische en
eigentijdse verhandeling over het geluk.
R. S.
Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen:
JAHNN, Hans Henny, Die Nacht aus
Blei. Roman. — Sonderreihe DTV 5,
(1962), 159 pp., DM. 2,50.
GOETHE, Johann Wolfgang, Die Leiden des jungen Werthers. Friihe Prosa.
Gesamtausgabe DTV 13, (1962), 269
pp., DM. 3,60.
PILNJAK, Boris, Maschinen und Wolfe.
Roman. — DTV 46, (1962), 278 pp.,
DM. 3,60.
LARBAUD, Valery, A. 0. Barnabooth.
Tagebuch eines Milliardars. Roman. —
DTV 51, (1962), 225 pp., DM. 2,50.
PENZOLDT, Ernst, Der acme Chatterton. Roman. — DTV 52, (1962), 169
pp., DM. 2,50.
GARY, Romain, Lady L. Roman. —
DTV 53, (1962), 168 pp., DM. 2,50.
COOPER, A. Duff, Talleyrand. DTV
61, (1962), 341 pp., DM. 3,60.
Naast klassieken van de letterkunde, oHgineel (Goethe) of in vertaling (Larbaud), brengt deze handige en keurige
reeks ook avantgarde-werk: Jahnn's laatste verhaal, een korte roman na zijn
reusachtige trilogie, die al de obsederende motieven, angst, lichaam en dood, in
zuivere, geconcentreerde vorm en beelden brengt. Daarnaast nog de op dubbel
plan spelende literaire thriller van Gary,
de lyrische half-expressionistische, de
techniek verheerlijkende roman van Pilnjak (verdwenen in de zuivering van
1938), Penzoldt's Chatterton, een van
de zeldzame romans rond een historische
figuur, die zelf een literair meesterwerk
is, en een vertaling van Duff Cooper's
wereldberoemde, geestige Talleyrandbiografie.
A. Deblaere

PIETER VAN DER MEER DE WALCHEREN

MENSEN EN GOD
Dit is dande tiende uitgave van dit boek, en voor het tweede deel ervan
de derde uitgave. Vrijwel in de gehele wereld kenden vertalingen
hetzelfde sukses, terwij1 de auteur - thans twee en tachtigjarige monnik nog steeds wordt overweldigd door briefwisseling uit alle landen.
Dit boek heeft het hart van de mensen geraakt, over grenzen en kulturen heen. In zijn vroeger verschenen werk „Mijn Dagboek" beschreef
de auteur het geestelijk avontuur van zijn bekering. „Mensen en
God - is als het ware de voortzetting van dit eerste werk. Verhalend, soms gewoon als dagboekaantekeningen, schrijft de auteur
het verder verloop van zijn bewogen leven. Een leven dat niet
zoveel anders is dan dat van de meesten under on', doch dat zo
diep en rijk beleefd werd, met zoveel aandacht en liefde, dat het
uitgroeide tot een wonderbaar avontuur.
Dit is beslist niet de laatste herdruk van „Mensen en God". Zulk
boek zal de mensen blijven boeien, omdat oprechtheid en waarheid steeds tot luisteren dwingen.
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Streven
naar een veilige toekomst doet iedereen.
Daarom sluit iedereen zijn verzekeringen
af bij de

ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
8, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN
Alle verzekeringen: op het leven, tegen brand,
ongevallen, hagel, glasbraak, enz.

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool Onzelleve-Vronw-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
ALTING von GELISAU, F. A. M., European Organisations and foreign Relations
of States. - Sythoff, Leiden, 1962, 290 pp., geb. f 25,75.
AUGUSTIN, Ernst, Der Kopf. - Piper Verlag, Munchen, 1962, 424 pp., DM. 19.80.
AYMES, W., Die Bildersprache des Hieronymus Bosch. - J. B. van Goor, Den
Haag, 1962, 110 pp., f 39,75.
BARBIER, J., Claudel poete de la priere. - Mame, Parijs, 1962, 332 pp., NF. 13.80.
BERKHOF, Dr. H., De Katholiciteit der Kerk. - G. F. Callenbach, Nijkerk, 1962,
112 pp..
BRAHM, 0., Theater-Dramatiker- Schauspieler.
Henschelverlag, Berlijn, 1961,
464 pp., DM. 18.
BLINGE, H., e.a., Bertolt Brecht Damals und Heute.
Dobbeck-Verlag, Munchen,
1962, 148 pp.
CAMMAER, H , De houding van de 16 - 17 - jarigen in het Vlaanmse land tegenover het Verenigingsleven.
Nau-welaerts, Leuven, 1962, 236 pp., F. 180.
DAIM, W., Totaler Untergang. - Manz Verlag, Munchen, (imp. J. Meulenhoff,
Amsterdam), 1959, 144 pp., f 10,70.
DENAUX, J., 1k leef mee met de Kerk. 2 dln., 4e dr. - Verbeke-Loys, Brugge, 1962,
72 - 104 pp., gel:11.
DESSAUER, Fr., Kontrapukte eines Forscherlebens.
Knecht, Frankfurt, 1962,
102 pp.. DM. 6,80.
DELISEL, P. M., De biecht van cen beul. - De Couch ink, Antwerpen, 1962, 344
pp., Fr 135.
DIENELT, Dr. Karl, Opvocding tot verantwoordelijkheid. - Pax. Den fIaag, 1962,
79 pp., f 3,90.
ECKSTEIN. L.. Paedagogische Situationen im Lichte der Erziehungsbcratung. H. Huber Verlag. Bern, 1962, 215 pp.. Zw F. 17.50.
Geschiedenis van het Tijdschrift Vlaanderen. - A. IVI,Intedu. Brussel, Antwerpen,
Den Haag, 1962, 140 pp., f 13,50.
GOLTERMAN, Dr. W. F., Eenheid in de Chaos der Kerken.
Erven F. Bohn,
Haarlem, 1962, 207 pp., f 5,50.
GRIFFIN, Gwijn, De gezagvoerder. - De Fontein, Utrecht, 1962. 399 pp., f 12,90.
HILLEBRAND, M. J Psychologie des Lernens und Lehrens. 2e druk. - Huber-Klett
Verlag, 1962, 179 pp., Zw. F. 17,80.
HOFFMANN, L. en HOFFMANN-OSTWALD, D., Deutsches Arbeitertheater
1918 1933. - Henschelverlag, Berlijn, 1961, 801 pp., 87 ill , DM. 30.
Internationale Bouworde, ontstaan en groei. - Int. Bouworde. Leuven. 1962.
IVANKA, E. von, Seit neunhundert jahren getrennte Christenheit.
- Herder.
Wenen, 1962, 136 pp..
Jonge mensen en Kerk (Pastorele Cahiers, 8)
N.V. Brdnci, Antwerpen, 1962. 124
pp., F. 95.
KASCHNITZ. M. L.. Hiirspiele.
Claassen Verlag. Hamburg. 1962, 268 pp..
KEMPF, W., Glaubensueberzeugung und Geistcsfreiheit, - J. Knecht. Frankfurt,
1962, 40 pp..
KIRCHGAESSNER. A., Auf der Waage des Glaubens -- T. Knecht. Frankfurt,
1962, 308 pp., DM. 14,80.
Kultuurraad voor Vlaanderen. Tweede jaarboek 1961. -- Antwerpen. 1962, 147
90 pp..
Kunst en Kleur Serie, 5 delen, DEGAS. CEZANNE, VAN GOGH, PICASSO.
CHAGALL. - A. W. Sythoff, Leiden, 1962, f 4,95 per deel.
LAGARDE, Georges de, La naissance de l'esprit laigue au declin du moven-Age. IV:
Guillaume d'Ockham, Defense de l'Empire. Nauwelderts. Leuven, 1962, XI
-269p,
F. 260.
Liturgisch Woordenboek, afl. 4. - T. J. Romen
Zn., Roermond, 1962, 1306 pp..
MAELE, Pros, van de, Echon de zwartrokreus. - De Seinhoorn, Brussel, 1962,
240 pp., ing. F. 60, geb. F. 75.
MAMPEL, Klaus, Die Biologische evolution. - Manz Verlag, Munchen, (imp J.
Meulenhoff, Amsterdam), 1962, 108 pp., f 6,30.
MARIE-CELESTE, Zr., Le sens de l'agonie dans l'ouvre de Georges Bernanos.
Lethielleux, Parijs, 1962, 192 pp., NF. 12.
MENS, Jan, Het heldere uur.
Kosmos, Amsterdam, 1962, 281 pp., f 9,75.
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een nieuwe, moderne ma rmer-fegel

Mens en Medemens Serie, Dr. W. A. 't Hart, De ander als medespeler. — Het Spec
trum, Utrecht, Antwerpen, 1962, 118 pp., f 3,25.
MICHEL, E , Das christliche Weltamt. — J. Knecht, Frankfurt, 1962, 134 pp.,
DM. 8.80.
Nieuwe Winkler Prins (De). Encyclopedia in 5 delen. — 3e deal. -- Elsevier, Amsterdam, Brussel, 818 pp., per deal f 35,—,
J. Romen fi Zn., Roermond
NOTA S.J., Dr. J. H., Filosofie der Geschiedenis.
1962, 184 pp., f 9,— en f 10,50.
Prisma Serie. Prof. Dr. P. J. BOUMAN, In de ban der geschiedenis, — F. M. DOSTOJEWSKI, Witte nachten en andere verhalen, — Ursula CURTISS, Die
dodende stem. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1962, f 1,25 per deal.
Patmos Verlag, Dusseldorf, 1962,
PRZYWARA, E., Kirche in Gegensatzen,
56 pp., DM. 4.80.
RASSEKH-ARDJOMAND, M., „L'enfant-problême" et sa reeducation, — Delachaux et Niestle, Neuchatel, 1962, 360 pp..
Research en Ethiek,
Erven F Bohn, Haarlem, 1962, 199 pp., f 7,90.
ROCHEDIEU, E., Personnaliti et vie religieuse chez l'adolescent.
Delachaux et
Niestle", Neuvahtel, 1962, 190 pp..
ROSS, Leo, L'amour vert,
Em. Querido, Amsterdam, 1962, 38 pp., f 2,90
SCHMITZ-BUNSE, W., Die heiligen wohnen nebenan, — J. Knecht, Frankfurt,
1962, 206 pp., DM. 9,80
,SCHOENFELD, Die Spuren Gottes, — J. Knecht, Frankfurt, 1962, 244 pp., DM.
10.80.
SEMMELROTH, 0 . Die Welt als Schopfung. — J. Knecht, Frankfurt, 1962, 134
pp., DM. 7,80.
SEMMELROTH, S.J., 0., Over de betekenis der Sacramenten, — J. J. Romen
Zn., Roermond, 1962, 118 pp., f 4,90.
SMULDERS, S J., Dr. P., Het visioen van Teilhard de Chardin,
Desclee de
Brouwer, Breda, 1962, 366 pp..
STELZENBERGER, J., Zedenleer van het koninkrijk Gods (Ecclesia Magistra). —
Descl6e de Brouwer, Brugge, 1962, 400 pp., F. 200.

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

ONZE-LIEVE-VROUWE COLLEGE TIENEN
Voorbereidende Afdeling
Humaniora Latijn-Grieks
Latijn-Wetenschappen
Economische
Degelijk

Open .... Vormend

:

BROEKSTRAAT 31 -- Tel. 016.814.09

instituut o. L VROUW vAn QRatle
Zusfers van de H. Vincenfius

a Paulo – Steenweg op Ninove 333 - Brussel 8

INTERNAAT EXTERNAAT

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
MStitUllt MAMA immaculat
Zusfers van de H. Vincenfius

a Paulo – Kloosterstraat 40 - Opwijk

Moderne Humaniora: Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getuigschriften

INTERNAAT
EXTERNAAT

SPECIALE KURSUS: DACTYLO – STENO

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.B. 3019.37
Externaat Half-internaat Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora
: Griek-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B

geen schoolgeld
Speciale lessen: Dactyl()
TECHN SCH ONDERWIJS
Taal- en Handelsavondschool -

kosteloze verzekering
Piano

Turnen

Boekhouden

—

Zwemmen - Tekenen
Vreemde talen

STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal cnderzoek.

HOGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

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

INTERNAAT

EXTERNAAT
Voorbereidende afdelingen

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

BISSCHOPPELIJKE NORMAALSCHOOL
KASTEELSTRAAT 8 – SINT NIKLAAS – TELEFOON 761088
Voorbereidende afdeling : lager onderwijs
-

Algemeen middelbaar onderwijs van de lagere graad

-

Lagere normaalschool (onderwijzers) 2 secties
1. economische afdeling
2. afdeling wetenschappelijke B
Middelbare normaalschool (regenten) 4 secties
1. moedertaal-geschiedenis
2. moderne talen
3. wiskunde-fysica
4. wetenschappen-aardrijkskunde

-

INTERNAAT

-

EXTERNAAT

HALFINTERNAAT

H. PIUS X - INSTITUUT

KATHOLIEKE NORMA ALSCHOOL
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 13, 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 our.

Antwerpse Verzekerings Maatschappij
t

ai N.V.

De Oudste Verzekeringsmaatschappij van hef land — Gestichf in 1819

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

Middelbare Handeisschool St.-Aloysius
EDW. ARSENSTRAAT, 40, OUDE-GOD
GUST LAVASTRAAT, 33, OUDE-GOD
LAGERE GRAAD A6 (3)

HOGERE GRAAD A6 (2)

Zes jaar tudie 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 geest van apostolaat uu' 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.

METALEN MEUBELEN
* SCHOOLBANKEN
BEDDEN ENZ.
VOOR SCHOLEN, PENSIONATEN,
GAS THUIZEN, KLINIEKEN, BURELEN
VRAAGT CATALOG/

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS N.V.

208 DEURNESTRAAT - MORTSEL-ANTWERPEN - TELEFOON 49.63.30

MERTE11S

Standaard g-ect cnieuwoblaci - Sportwereld
Een van beide bladed moet U lezen!
Ern. Jacqrnainlaan 127, Brussel

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 — Economische
Lagere en hogere secundaire technische school - Afdeling huishoudkunde
Lagere en hogere secundaire Beroepschool - Afdeling snit en naafi
Internaat Externaat
Lagere school — Kleuterschool
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

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

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL SINT LIMN

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 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 A i
INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

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
Meir, 36 – Antwerpen
Als intern of extern.

H. Maagdcollege
Kerkstraat 60 — Dendermonde
— Latijns-Griekse 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.

SCHOOL (NIL

.
arse

e
awI

ISABELLALEI 18 - ANTWFRPEN - TELEFOON 301707

Kinderverzorgsters en Verpleeg-aspiranten vanaf 15 jaar.
Inlichtingen in de school: alle dagen van 1042 en van 2-5 h.
Uitgezonderd 's zaterdags. / Prospektus wordt op aanvraag gezonden.

KATH. NORMAALSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS
ONDER DE TOREN 13 14 MECHELEN
EXTERNAAT

INTERNAAT

Vierde kias
Oud stelsel :
Nieuw stelsel : Derde klas; Tweede kias; Eerste kias met als afdelingen
Economische
—
Wetenschappelijke B
Latijn-Wetenschappen

SINT-ROMBOUTSSCHOOL (OEFENSCHOOL)
Minderbroedersgang 10, Mechelen
Volledig Lager Onderwijs — Voortgezet Lager Onderwijs

ALGEMEEN MIDDELBARE
Schuttersvest 53, Mechelen
Externaat

lnternaat
Moderne Humar'ora :

Zesde klas, Vijfde kias, Vierde klas

Latijnse Humaniora :

INTERNAAT

Zesde klas

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 (1 3-1 6 jaar), Normaalschool
voor Onderwijzers (14-20 jaar).

St.-gozelikt6tituut Telefoon 81.391

cEienekt

SINT-BERLINDISINSTITFUT VO OR

VERPLEEGKUNDE

GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

—
—
—
—
—
—

voorbereidende afdeling en opleiding tot:
verpleegassistente en beroepsverpleegster,
gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
vroedvrouw,
kinderverpleegster,
sociale verpleegster.

Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

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.& 16.7.57)
Gegradueerde in de logopedie (erkenning aanhangig)
Biedt gelegenheid tot inwonen.
Documentatie aanvragen t Jozef 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

ka m menstraat
antwerpen

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie 6 Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam

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

* Broeder-Verpleger
* Broeder-Jengdielder

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

lvg4delese

„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
INTERNAAT — EXTERNAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 35 A N TW ERPEN TEL. 33.32.52

DOCNTERS
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.
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Facie ad populum
'Naar hey yolk gekeerd'
F. VAN DER MEER

N bijna alle landen van de latijnse christenheid staan tegenwoordig
priesters en zelf s bisschoppen achter een onversierde altaartaf el, en
spreken daar, met hun gelaat en opgeheven handen naar het yolk
gekeerd, het eucharistische hooggebed.
Niet enkel in gloednieuwe kerken. In talloze oude domkerken, in
Frankrijk, in Duitsland, in beide Nederlanden ligt het al to diepe,
middeleeuwse koor op gewone zondagen en zelfs op hoogtijden ver
laten; in het midden van de kerk is een gewoonlijk pover tafelaltaar
opgericht, en daar, zo dicht mogelijk bij de van drie kanten opdringende
gelovigen, celebreert de priester de gehele eucharistie: hij hoeft maar op
In Chartres, in
to zien om oog in oog to staan met de gelovigen.
Keulen, waar al niet? staat dat armetierige vice-hoogaltaar midden
onder de viering, en blokkeert voorgoed de schoonste plek van de
kathedraal; staat de menigte er om heen, dan is het gemakkelijk, dat to
vergeten; maar buiten de diensten krij gt men de indruk, dat de oude
gebouwen gewelddadig voor andere doeleinden zijn ingericht.
Dat is ook zo. Wat een kathedraal oorspronkelijk is geweest, kan
men nog het beste zien in Spanje: daar staat een reusachtig koorger
stoelte in het schip (de achterkant, het trascoro, verspert het schip voor
iedereen die door de westelijke deuren binnenkomt: soms is de afstand
van deur tot trascoro maar enkele meters) ; kolossale hekken verbinden
dit chorus psallentium met datgene wat wij 'priesterkoor ' noemen en de
Spanjaarden capilla mayor: en achter in dat eigenlijke koor rijst, op
trappenvluchten, een retabel die tot in het gewelf reikt, en daartegen
staat, geflankeerd door meer dan manshoge kandelabers, het hoofd-altaar. Bij de bewierokingen schrijden de subdiakens tussen de hekken
van altaar naar koorgestoelte, en aldus 'wordt het ganse huis vervuld
van welriekende geur'. Die spaanse dispositie herinnert er aan, dat
een kathedraal gebouwd werd voor de onaf gebroken eredienst van een
kapittel, en niet voor de parochiele diensten van de gewone gemeente;
hetzelf de gelds overigens voor de oude abdijkerken. Vandaag nog zijn,
bijvoorbeeld in Salamanca, de Clerecia, San Esteban, Santo Tome en
alle andere parochiekerken voortdurend stampvol, maar in de reusachr
tige kathedraal drentelen alleen toeristen door de zijbeuken, en, als zij
13
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willen, kunnen zij door de hekken een Blimp opvangen van de getijden
en de canoniale hoogmis, die binnen het Coro en de capilla mayor
worden gevierd.
Dat a11es is verleden, en de nieuwe dispositie, zegt men, heef t de
toekomst. Was de domkerk vroeger voor het kapittel, vandaag is zij
voor de gehele gemeente der gelovigen. Dat brengt andere disposities
mee, en een daarvan is de plaats van de celebrant, een ander zijn
Hij treedt in contact
houding, een derde de richting, waarin hij bids.
zo zeggen sommir
men zijn gelovigen, hij ziet hen aan; de ervaring
leert, dat de viering aldus inniger, beslotener, echter, onmidr
gen
dellijker wordt: en ook degenen, die dit met psychologische wetten
willen bewijzen, ontbreken niet. Zeer velen denken daarbij: zo was
het toch ook in den beginne? dat spreekt toch vanzelf ? omnibus cir^cum-stantibus: alien stonden toch in een kring om het altaar (alsof de feiten
zich iets aantrekken van kampvuurherinneringen) ? net als vandaag in
De verbondenheid van alien met
de Calixtusrcatacombe in Rome?
hun ene Heer en Hoofd kan niet beter worden uitgedrukt.
De bisschoppen laten dit in sommige landen toe; sommigen doen
het zelf; anderen doen het hier wel, daar niet; er vallen geen beslissenr
de uitspraken over: het schijnt hier en daar een aangelegenheid van
uiterst soepel beleid, men wil dit punt niet al to drastisch regelen.
De nieuwe usus schijnt ook zo onweerstaanbaar in de kerkelijke lucht to
hangen, dat het facie ad populum een fait accompli dreigt to worden,
en juist in die landen, waar de 'liturgische beweging' de meeste geesten
in beweging beef t gebracht (in de strikt mediterrane landen is noch het
ene noch het andere het geval) .
Ieder voelt, dat deze aangelegenheid tenslotte door het kerkelijk
gezag zal worden beslist of tenminste in de j uiste banen geleid. Noch
de geschiedkundige, noch de psycholoog, en vooral niet de estheet
hebben hier het laatste woord. De eredienst is een aangelegenheid van
het bestuur der Kerk; de punten, die in het volgende ter sprake komen,
zijn dan ook niets meer dan louter historische kanttekeningen, aange-vuld met enkele opmerkingen, die de innerlijke betekenis van het
openbare gebed in de christelijke kerken raken.
1. Ik geloof, dat er onder de deskundigen wel niemand is, die het
aandurft, het nieuwe gebruik to verdedigen met een beroep op de
traditie. De traditie is anders. Kort en goed komt zij hierop neer: de
christenheid heeft vanaf de apostolische tijden gebeden met het gelaat
gekeerd naar het Oosten. De lezers en de diakenen lazen de lessen en
het evangelie natuurlijk met het gezicht naar het yolk gekeerd, en vanaf
een andere plaats dan het altaar, namelijk vanaf de ambo; de bisschop-
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pen predikten vanaf hun cathedra, en soms stonden zij op, en beklommen voor de homilie de ambo, al was het alleen maar, zoals Chrysostor
mus zegt, om beter gehoord to worden: want de cathedra stond geheel
achterin de exedra van de absis, die wel een tribune was, en tamelijk
hoop, maar die tamelijk ver van het schip was verwijderd, met name in
de hoof dkerken. Doch b i d d e n: dat deed men gekeerd naar het
Oosten. Men las de bijbelse lessen en zong de bijbelse gezangen vanaf
een leesr en zangersestrade genaamd ambo, en gekeerd naar het yolk,
hoe kon het anders? Maar in het gebed werden bisschop, priesters,
gelovigen, continentes, monazontes, sanctimoniales, mannen, vrouwen,
kinderen gans de gemeente des Heren een: dan was er geen ander
tegenover dan het staan voor het aanschijn des Heren. En vanaf den
beginne drukte men die totale en alomvattende gekeerdheid van de
gehele gemeente, clerus zowel als yolk, uit, door zich, eendrachtig,
eenstermig, in machtige eenheid, zonder uitzondering (en zonder de
tegenstelling die de leerdienst meebrengt: van hoorders en verkondir
gers) , in een richting: de richting van het gebed to keren.
Die richting was het Oosten.
Niemand, dunkt mij, kan dit loochenen. Zien wij eens rond in de
veelheid van de christelijke kerken. De oudste, die van het Oosten,
hebben dat oude gebruik tot op de huidige dag zonder een uitzondering
bewaard. Niet enkel de eerbiedwaardige Griekse kerken, en haar dock-.
ters, de kerken van de slavische volkeren, towel op de Balkan als in het
onmetelijke Rusland. Maar evenzeer de kerken, die teruggaan op de
gemeenschappen van voor Ephesus en Chalcedon: de nestoriaanse, en
de monophysitische van Egypte en Syrie en Armenie. Nergens bidt de
priester het hooggebed tenzij gericht naar het Oosten, of het nu, in
nieuwere gebouwen, het symbolische Oosten is of het natuurkundige.
Nergens keert hij zich tijdens dat gebed der gebeden naar de gemeente.
En ook bij ons in het Westen is de orientatie in latere eeuwen voor
de gebouwen niet meer onderhouden, dat is waar, dock de traditie van
de ene gemeenschappelijk gebedsrichting is gebleven. Ook in die
kerken van de Reformatie, waar de zin voor traditie het minst heeft
geleden, zoals in sommige evangelische kerken van Noord -Europa, en
in de Kerk van Engeland, celebreert de priester nog altijd zoals zijn
voorgangers in de dagen van St.--Augustinus, van St.-Anselmus, van
St.-Ansgar; ik weet niet, dat men er in die milieus aan denkt, de tradir
tionele gebedsrichting to wijzigen.
Klim op de tour de beurre van de kathedraal van Rouen, en overzie
de stad; denk er aan, dat er voor de revolutie achtmaal zoveel kerk-rompen boven de huizenzee uitstaken als vandaag; maar wat u ziet, is
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een indrukwekkende reeks kruisvormige oude kerken, die alle, e v enwijdig gelegen op de oost.-west- as, haar heiligdommen naar het Oosten
keren: Alberdingk Thijm had gelijk, de opzet van onze eredienst is
eeuwenlang gebonden geweest aan het feit van de universeel aanvaarde
en nooit en nergens betwiste gebedsrichting naar het Oosten.
En het is voor de onderhavige questie nog niet eens nodig, de talloze
en subtiele implicaties van de Oosting na to gaan: wat ons hier aangaat,
is niet de symbolische rijkdom van het begrip 'Oosten' in de christelijke
traditie, maar het simpele feit van het gemeenschappelijk staan, in een
richting, voor het aanschijn Gods, bij het gebed. Want het beeld--in-vogelvlucht van Rouen is dat van de gehele christenheid, vanaf het
ogenblik dat haar eredienst in de openbaarheid trad van het laatromeinr
se rijk tot aan ja, tot aan de eerste golf van 'omgekeerde altaren'
(welk j aartal daar precies bij hoort, weet ik niet: dat komt wel in een
proefschrift, opgezet volgens de gewone methode van 'de eerste sympr
tomen .... en toen ontwikkelde zich' etc.) .
2. Nu schijnt er een uitzondering to bestaan op deze massieve traditie, en dat is de stad Rome.
Met name de oudste 'openbare' kerken van Rome, de stichtingen van
Konstantijn en zijn zonen, zijn zó gebouwd, dat, vandaag nog, de
bisschop van de Ebbs, of degene die hem vervangt, celebreert met het
gelaat naar het schip van de basilica. De bef aamdste en grootste van
die konstantijnse stichtingen zijn de kathedrale kerk van Rome, de
' basiliek van de Verlosser' (tegenwoordig San Giovanni in Laterano) ,
'de moeder en het hoof d van alle kerken in de Stad en in de wereld',
zoals zij terecht heet , en de basiliek boven het graf van de apostel
Petrus, S. Petri in Vaticano. In beide celebreert de heilige Vader zelf
met het gelaat naar het schip. Toch is hier geen sprake van een uitzon-dering; veeleer words hier de alomtegenwoordige traditie bevestigd:
want ook bier staat de celebrant gekeerd naar het O o s t e n. Op het
Vatikaan toch towel als in de Lateraanse basilica ligt het schip, met de
deuren en de voorhal, op het Oosten; de exedra met de pauselijke
cathedra daarentegen op het Westen.
Het is, dat spreekt vanzelf, onjuist, hier to gewagen van een 'omger
keerde orientatie': wat er op aan komt, is het feit van de orientatie, op
de oostwest -as; niet, wat er, honderd meter van de 'plaats van gebed'
( het altaar) verwij derd, in het gebouw to zien was. In f eite lagen de
deuren van de oude St.-Pieter bijna honderd meter van het altaar, en
stond de cathedra bijna dertig meter ver er achter; hetzelfde geldt bij
benadering voor de Lateraanse kerk. Waarom hier, j uist in deze
oudste ' openbare' kerken, gebouwd onmiddellijk nadat de Kerk een
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civiele status had gekregen in het Rijk, na de vervolgingen , waarom
j uist hier de overal elders onmiddellijk aanvaarde 'andere ' orientatie
niet is gekozen, weten wij niet. De oudheidkundigen hebben zich
uitgeput in gissingen: een der belangwekkendste is wel, dat de toenr
malige bisschoppen van Rome een bewuste tegenstelling hebben willen
scheppen met de tempels van de oude, niet-christelijke erediensten.
Rome was toen een centrum van de zonecultus, die sinds Aurelianus
onverbrekelijk verbonden was met de cultus van de vergoddelijkte
keizer en de fortuin van het keizerrijk, en die, tevens, gemakkelijk to
verbinden viel met de hoofdmotieven van oudere en nog altij d uiterst
populaire erediensten: men denke aan de lichtgod Mithras, en de tradir
tionele attributen van Apollo. Velen menen, dat Konstantijn, vertrouwd
als hij was met de toenmalige vereenzelviging van rijksgeluk, autocratie,
en persoonlijke vertegenwoordiging van de ' onverwonnen zon', niet
toevallig de Heer der christenen aanvaard heeft als de nieuwe 'Zon
des Heils'; het mozaiek, onder Pius XII ontdekt in een der mausolea
onder St.-Pieter, waarop de Heer is afgebeeld als de Wereldverlosser,
rijdend op een met vier paarden bespannen zonnewagen, en de stralen
van de zon om het hoofd, hebben alle archeologen onmiddellijk gedateerd in de konstantijnse tijd: vijftig jaar later is een dergelijke voor-stelling ondenkbaar. Men wijst er ook op, dat plotseling, kort voor
het overlijden van Konstantijn, wellicht omstreeks 330 r 335, in de stad
Rome een nieuw feest is ontstaan: de 'geboortedag van Christus', to
vieren op de 25ste december, dat is, sinds Aurelianus, de 'geboortedag
van de Onverwonnen Zon', natale solis invicti : een feest dat na een
korte pauze van aarzeling meteen de christelijke wereld vanuit Rome
zou veroveren (in het Oosten iets later) , en dat wij nog vieren, op
dezelfde dag, als het Kerstfeest. Het behoeft geen betoog, dat de vele
schone teksten, waarin de Schrift de Verlosser der wereld viert als de
Zon des Heils, en de Opgaande Zon, oriens (= Oosten) , alsook de niet
minder suggestieve passages van de profeten en van Johannes, waarin
Hij words gevierd als het Licht der wereld, deze overgang niet alleen
aannemelijk, dock ook indrukwekkend konden maken.
Feit is ook, dat de cultus van de zon de Romeinen zelfs na de
catastrophe van 410 (toen de Stad voor de eerste maal in handen viei
van een barbaar, Alaric) nog zó in het bloed zat, dat paus Leo de Grote
omstreeks 450 nog zijn gelovigen moest waarschuwen voor degenen,
die, nadat zij de basilica van St.-Petrus hadden bezocht, en de drempel
hadden overschreden ( die immers op het Oosten lag) , onmiddellijk met
een handgebaar, nog binnen het atrium, de morgenzon aanbaden, die
achter het mausoleum van Hadrianus aan de hemel stond. Er was
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blijkbaar honderddertig jaren vroeger wel reden geWeest, voor de orien-tatie van de eerste grote christelijke kerken met de populaire zonner
cultus rekening to houden.
Het schijnt, dat deze bekommernissen ophielden: na Leo horen wij er
niets meer van; tenzij in boeken, die oude misbruiken opnoemen.
Een ander feit evenwel gaat in de volgende eeuwen de romeinse
kerkbouw beheersen, en dat is het prestige van het heiligdom op het
Vatikaan. Al op het eind van de vierde eeuw, toen keizer Theor
dosius, die niet alleen de oude staatsreligie maar ook de resten van de
andere heidense erediensten wettelijk liquideerde, de grafkerk van de
apostel Paulus buiten de muren grootser wenste to herbouwen, schiepen
de architecten een basilica, die kan doorgaan voor een afbeelding van
de petrinische: plattegrond, opstand, en, voorzover wij weten, ook de
innerlijke dispositie zijn die van St.-Pieter. Doch in een opzicht verschilde de nieuwe kerk van de oudere: de absis ligt op het Oosten,
de deuren en het atrium op het Westen. Dit is zonderling, omdat de
westelijke toegang nu dichtbij de Tiber lag, terwijl de Via Ostia, waar
langs de menigte van de pelgrims het heiligdom bezochten, achter de
absis liep, zoals vandaag nog:
die anomalie is bewust toegelaten,
omdat de ons vertrouwde en buiten Rome alom aanvaarde orientatie
absis op het Oosten
omstreeks 380 blijkbaar als dwingend werd
gevoeld.
Geen enkele archeoloog weet evenwel, waar de celebrant in de
nieuwe Paulusbasilica heeft gestaan; men weet niet eens, waar precies
het altaar stond. Het graf van Paulus is nimmer verplaatst, maar wie
weet, of de huidige confessio (de grafschacht, met toegang en middelr
eeuws altaar daarboven) de oudere reproduceert? Beter dan to gissen,
geven wij toe, niets van haar voorgangster to weten. Men veronder
stelt, dat de dispositie in St.-Paul, in 380, die van de toenmalige St.Pieter weergaf. Maar wat weten wij van laatstgenoemde? Resultaat van
de beroemde opgravingen in de jaren 1944 en volgende is enkel dit, dat
de huidige dispositie van altaar en apostelgraf in St.-Pieter teruggaat
niet op die van de bouwmeester van Konstantijn, maar op een ingrijpenr
de wijziging door de pausen Pelagius II en diens opvolger, Gregorius I,
de Grote, dat wil dus zeggen op een ensemble van omstreeks 587 tot
na 590. De idee was van Pelagius, Gregorius beef t haar slechts doen
uitvoeren en voltooien.
Pelagius' dispositie is zó belangrijk voor de questie, die wij hier
behandelen, dat het nodig is, haar ietwat uitvoerig to beschrijven. In de
konstantijnse St.-Pieter geleek de memoria ( gedachtenisredicula) van
de vorst der apostelen merkwaardig op een andere memoria, die boven

NAAR HET VOLK GEKEERD

207

de rest van de grafspelonk des Heren, in Jerusalem. Op beide plaatsen
zagen de pelgrims een kleine, kostbare, mausoleum-achtige kastvormige
edicula oprijzen boven de egale vloer van een reusachtige veelschepige
basilica; kostbare bronzen (of marmeren) hekken stonden er om heen;
wie door de kleine deuren naar binnen en naar beneden keek, zag een
holte, in het geval van St.-Pieter zicht vernauwend tot een schacht, die
reikte tot de plaats, waar weleer het gedenkteken, door de presbyter
Caius in de tweede eeuw gezien, had gestaan.
Die memoria stond op de rooilijn van de twintig meter brede absisnis; daarvoor was een twintig meter brede dwarsbreuk, die zich tiental^
len meters ver uitstrekte naar het noorden en het zuiden: achtduizend
mensen konden daar gemakkelijk staan, en, zo mogelijk, de op de cathedra sprekende bisschop van Rome tussen graf en cathedra beluisteren.
Doch waar stond het pauselijke altaar?
Men kan slechts gissen: er is geen spoor van gevonden. Ik voor mij
neem aan, dat het twintig meter oostelijk van de memoria stond, juist
onder de grote boog, die de dwarsbreuk van het hoof dschip scheidt. Dat
wil zeggen daar, waar het tot de huidige dag staat in de hoofdkerk van
de Stad, Sty-Jan van Lateranen. Deze Loch is een „normale" basilica,
gelegen binnen de stadsmuren; geen bedevaartsoord; zij bevatte geen
memoria, ontkwam dus aan de complicatie van gra f naast altaar.
Aangenomen, dat, evenals in het Lateraan, de celebrant derhalve
onder de „triomfboog" (een moderne uitdrukking, let we!) achter het
altaar stond, gekeerd naar het Oosten (waar de deuren lagen, achterin
het schip) , dan kan ik mij met geen mogelijkheid voorstellen, dat de ge-lovigen zich bij de gebeden, en tijdens het hooggebed, als een man
zullen hebben omgekeerd naar het Oosten. Dat een menigte de celebrant aldus de rug toekeert, is absurd. Het zal er in de grote ruimtes
ook in de latere oudchristelijke en vroegmiddeleeuwse tijd wel precies
zo zijn toegegaan als vandaag nog in alle mediterrane landen: de menigte volgt voor zover mogelijk gaarne wat er is op to vangen voor het oog
en het oor, maar zij komt collectief niet in beweging, tenzij voor een
korte acclamatie, een (karig) gezamenlijk gezang, of, op een gegeven
moment, voor een processie, en daarmee uit. Hoe grootser de liturgie,
hoe eager de deelname van de menigte. En niet alleen Caesarius van
Arles zal er, kort na 500, over to klagen hebben gehad, dat de grote
menigte die op de hoogtij den de enorme basilieken vulde, volkomen
passief de liturgie bijwoont, en noch bij het flectamus genua de knieen
buigt, noch amen roept, noch afwacht tot de wegzending is of geroepen.
Men stroomde in en uit achter en opzij van een stabiele kern, die min of
meer de eredienst volgde . Zodat ik mij voorstel, dat de celebrant aan
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het pauselijke altaar in de archaisch georienteerde romeinse oerbasilie^
ken, als hij, naar het Oosten gekeerd, de handen ophief voor het gebed,
de duizendkoppige menigte recht tegenover zich vond. En dat is dan de
indrukwekkendste parallel, in het verleden, waarop de voorstanders van
de huidige nieuwe praktijk zich kunnen beroepen.
Wat veranderden nu Pelagius II en Gregorius in St.-Pieter?
Het schijnt, dat zij in de roemruchtigste kerk van Rome de scheiding
van martelarengraf en altaar, die overal elders ter wereld allang was
achterhaald, niet meer konden aanzien. Rome was een archaische,
conservatieve stad. Men placht to doen „zoals vanouds " . Doch op dit
punt stond de Ebbs geheel alleen. Overal ter wereld, en reeds vanaf het
einde van de vierde eeuw, was de memoria van een martelaar verbonr
den met een altaar van Christus. Augustinus heeft in vele toespraken
prachtig gespeeld met die verbinding van geslachtof ferde getuigen roepende onder het altaar van de Getuige, en eerste der Bloedgetuigen,
Christus. De mensa, eens tafel van het dodenmaal der familie, was
overal mensa geworden voor het eucharistische maal van het Lichaam
en Bloed des Heren. Of het die alom uitgesproken gedachten waren,
die de beide pausen bewogen hebben ook in St.-Pieter, Rome's meest
befaamde mart yrion, altaar en graf to verbinden?
De korte zinnetjes, waarin het Liber Pontificals de pontificaten van
beiden beschrijft, leveren geen precisies. Er wordt herinnerd aan Pelar
gius' systematisatie van St.-Laurentius' graf, binnen een aanbouw, die
gelijkstaat met een nieuwe kerk, vandaag trouwens nog to zien; er
wordt gezegd, dat hij Petrus' graf versierde; van Gregorius staat alleen
opgetekend, dat hij er voor zorgde dat er missae gecelebreerd werden
op ( let wel: op) het graf van Petrus.
Al meer dan vij f tig jaar geleden meende de archeoloog en liturgist
Grisar, dat de nieuwe dispositie van altaar en graf in St.-Pieter terug
moest gaan op Gregorius, en de opgravers uit de veertiger jaren hebben
zijn veronderstelling kunnen staven. Wat er kort voor 600 in de
oude St.-Pieter is veranderd, komt hierop neer:
Het baldakijn boven de konstantijnse memoria, en de kolonnade die
haar verbond met de oude absis, en de afsluitende hekken werden ver-wijderd. De absis zelve werd verhoogd tot een groot podium; daaronder
legde men een ringvormige crypte aan, die langs de binnenste absiswand
liep, en waarvan een smalle middengang of takte tot vlak achter de rest
van de oude memoria: crypte en gangen zijn vandaag nog to zien
in de zogenaamde ' Vatikaanse grotten ' . Boven de etage van de ring^crypte, op het podium, hoger dan weleer, stonden de zitbanken voor de
presbyters en de cathedra van de paus; aan de voorrand, j uist boven
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de rest van de oude memoria, stond het nieuwe altaar; het Liber Pontir
ficalis noemt de kolommen van het ciborium, dat dit altaar overhuifde.
Het spreekt vanzelf, dat dit hoge podium vanuit het transept door
een dubbele trappenvlucht aan weerszij toegankelij k werd gemaakt;
tussen de trappen was, in het midden, het bovenstuk van de oudste
memoria zichtbaar: wederom zag men deuren, die, geopend, een blik
gunden op de diepe schacht, die reikte tot aan het nu verscheidene
meters onder de vloer gelegen, en sindsdien niet meer geopende of
verbouwde graf; uit Gregorius' uitlatingen in de Dialogen blijkt, dat
noch onder Pelagius noch onder Gregorius zelf het binnenste van het
graf is aangeraakt, gezien, of onderzocht.
Voor dit hoge podium
met het altaar oprijzend boven de rechte
wand met de deuren van de con[essio (zo noemde men nu de memoria)
plaatste Gregorius behalve de zes oude ook zes nieuwe marmeren
zuilen, evenals de oudere 'met gedraaide schachten, en deze omringd
door wingerdranken' (in de huidige St.-Pieter kan men nog enkele
van deze zuilen zien rondom de deuren van de hoge relikwiekapellen,
die Bernini heeft gebouwd in Bramante's enorme koepelpijlers: wij zien
ze nu hoog boven onze hoofden, achter de balkons, waar tij dens plechr
tigheden de vrouwelijke religieuzen plegen to zitten) ; de twaalf kolomr
men droegen een rechte architraaf, waaraan votiefkronen, lampen en
andere kostbaarheden hingen, en waarop later hoogstwaarschijnlijk
ikonen stonden: een snort iconostase avant la lettre derhalve; daarvoor stond de schola cantorum binnen een balustrade.
Deze dispositie nu
altaar boven martelarengraf, toegankelijk mid-dels een ringcrypte; afsluitende kolonnade daarvoor; daarvoor de
schola cantorum
werd van lieverlede in alle romeinse kerken, waar
een martelaar rustte, gereproduceerd.
En niet alleen in Rome, dock ook in talloze kerken van Latium,
Campanie, en Umbrie; ja, tijdens de carolingische renaissance werd
de dispositie van St.-Pieter het grote voorbeeld voor alle kerken ook
aan gene zijde van de Alpen, waar men de liturgie en de gebruiken
van Rome wenste na to volgen: alle carolingische ringcryptes gaan
hoogstwaarschijnlijk op de petrinische terug, die de oudste is.
Gevolg was, dat ook in die romeinse kerken, die ofwel in het geheel
niet op de oost-west--as waren gebouwd (dat was in het Rome van de
vierde en vij fde en zesde eeuw immers vrijwel onontkoombare noodr
zaak, want de binnenstad was volgebouwd en men had zich to houden
aan bestaande gebouwen of aan niet gemakkelijk to wijzigen perceels-vormen) ofwel op de algemeen gebruikelijke wijze met de absis op het
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Oosten waren gebouwd, men Loch onveranderlijk de archaische dispositie van St.--Pieter aanbracht.
Vandaag nog kan men haar, soms licht geraakt door een barokke
verf raaiing, nog in alle oudere gedachteniskerken van de Ebbs terugr
vinden: in San Clemente (compleet met middeleeuwse schola cantorum), in Santa Cecilia in Trastevere, in Sant'Agnese alla Nomentana,
in Santa Prassede, in Santi Nereo ed Achilleo, in San Cesareo all'r
Appia, en in vele andere; bij zonder indrukwekkend in de 12ereeuwse
Santa Maria in Trastevere, waar de martelaren uit de Calepodius,catacombe begraven liggen.
Maar ook in kleinere steden en in landkerken ten noorden en ten
zuiden van Rome herkent men haar: in de dom van Anagni, in die van
Ferentino, in Santa Maria di Vescovio, de oude bisschopskerk die nu
eenzaam temidden der Sabijnse Bergen ligt. De meeste van die inrichtingen dateren uit de middeleeuwen, sours is de ringcrypte wat ouder.
Wie een vrijwel intacte copie van de gregoriaanse dispositie wil zien,
ga naar Lugnano in Teverina, het oude Citta Teverina, een stadje ten
oosten van de Tiber, in de provincie Terni, in het noorden van Latium.
Daar zijn de schola cantorum met ambo, het middenpad naar de conr
f essie, de ringcrypte zichtbaar door vij f vensters, daarboven het altaar
onder zijn ciborium op het hoge absispodium, de zetels voor de clerus en
de cathedra voor de bisschop, ja zelfs de colonnade voor het altaar
geheel gaaf bewaard gebleven. De illusie, een weergave van de oude
St.--Pieter in miniatuur voor zich to hebben, is zo volkomen, dat men
eerst nauwelijks kan geloven, dat de kerk eerst kort voor 1200 is begonnen en eerst in het begin van de dertiende eeuw is voltooid. Het romein^
se conservatisme was zó pieus, dat er in de zes eeuwen, die Lugnano
van de gregoriaanse inrichting van St.-Pieter scheiden, blijkbaar niets
wezenlijks aan de dispositie van altaar en bijbehoren is veranderd.
In een dergelijke kerk wordt de bezoeker evenwel ook herinnerd aan
een merkwaardige anomalie, namelijk dat de traditionele weergave van
de gregoriaanse dispositie geen spoor van bekommernis vertoont om-trent de orientatie van de celebrant. De kerk van Lugnano is streng
georienteerd; de altaar--dispositie volgt achteloos de archaische en hier
geheel misplaatste orientatie van de oude St.-Pieter. Hetzelfde gelds
voor de inrichting van alle hierboven aangeduide kerken, in en om
Rome. Men heef t de oude, in St.-Pieter ook qua orientatie volmaakt
begrijpelijke oosting van de altaarpartij in kerken met andere, normale
oosting zonder meer overgenomen. Het facie ad populum, dat er noodzakelijk mee verbonden is, heeft niemand gestoord: men was er, door
de oudste romeinse heiligdommen, aan gewend; in de oude St.-Pieter

NAAR HET VOLK GEKEERD

211

verklaarbaar als een eerbiedwaardig konstantijns archaisme, is het aldus
in de middeleeuwse navolgingen een rudiment geworden van een locale
eigenaardigheid, waarvan niemand de oorsprong of de implicaties meer
bedacht.
De prachtige, in ieders oog onovertroffen compositie van confessie,
crypte, absispodium, ciboriumaltaar en scholarruimte, die voor de
middeleeuwse deskundigen ongetwijfeld deelde in het prestige, dat
verbonden was aan alle 'gregoriaanse' liturgische 'hervormingen' van
omstreeks het j aar 600, heef t derhalve j uist in de eerbiedwaardigste
kerken van de Eeuwige Stad de anomalie van het celebreren [acie ad
populum, dat wil zeggen feitelijk naar het westen (in normaal georienteerde kerken namelijk) , aannemelijk gemaakt. De Romeinen zijn er
eeuwenlang aan gewend geweest. Eerst toen zij, óók in de stad Rome,
deze oude dispositie vervingen door een andere
en dat gebeurde na
1250 zonder uitzondering, in alle nieuwe kerken
was de lange
nageschiedenis van dit konstantijnse rudiment voorbij.
Sindsdien verschenen ook op de aloude altaren, die deel uitmaakten
van de 'gregoriaanse' dispositie, in de oude basilieken, de nieuwe
paraphernalia van de eucharistische viering: het staande altaarkruis,
de eerst twee, dan zes kandelaars, en, in de tij d na Trente, de klassiek
geworden groep van kolossaal staand kruis tussen zes bijna even hoge
kandelaars met metershoge kaarsen, die er, in de grotere der oude
romeinse basilieken, vandaag nog staan. Die groep doet het schitr
terend tegen de achtergrond van een door zuilen en fronten ingevat
altaarstuk, die meesterlijke vondst van de hoogrenaissance (en wellicht
zelfs van Michelangelo persoonlijk, tenminste in de later algemeen aanvaarde vorm) , die een eind heeft gemaakt aan de veeldelige retabel van
de vooraf gaande gotische tij d en de vroegere renaissance. Doch ger
plaatst op de smalle altaren van de oude basilieken, zelfs al zijn zij wat
bescheidener van schaal, verwoesten zij de aloude compositie; zij ver-bergen de priester; en van het [acie ad populum laten zij niet veel meer
over dan een historische reminiscentie: hoogstens zal de toeschouwer
bij zichzelf overleggen: het kan hier moeilijk anders, want de voorkant
van het altaar gaat over in de rechte voorkant van de crypte; de priester
moet wel aan de andere kant staan.
Dat de hinderlij ke na-middeleeuwse aankleding van de altaarta f el
met bloemen, canonborden, kussen, of zelfs een complete lessenaar
aan de eerbiedwaardige oude altaren alle karakter ontneemt, is voor
ieder duidelijk. Wat er in de vroege middeleeuwen op het altaar stond,
laat een carolingisch ivoor zien, waarop St.-Gregorius de Grote is
afgebeeld, die, met zijn clerus, aan het altaar in de oude St.-Pieter de
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eucharistie viert; het ivoor, to dateren kort na 800 1 ) , geeft vanzelf^
sprekend de in die tijd normale aankleding. Op de altaarwade staan
twee kleine kandelaars, niet grocer dan een hand; er ligt een opengeslagen sacramentarium rechts van de celebrant; de paus staat met
opgeheven handen achter het altaar, het hooggebed sprekend over de
heilige gaven; een kransvormig brood ligt op de patena, een grote
geoorde beker bevat de wijn; de stipes van het altaar is aan alle kanten
bekleed met een kostbaar in velden ingedeeld beslag, dat wij vandaag
'antependium' zouden noemen : waarschijnlijk een beslag van edel
metaal, dock mogelijk (wat het patroon betref t) ook van een kostbare
geweven stof. Boven het altaar herkennen wij de zuilen, kapitelen en
overhuiving van het ciborium. Het is de enige afbeelding van een
pauselijke eucharistie die wij, uit zo oude tijd, bezitten.
Tot zover de geschiedenis van het romeinse racie ad populum in de
oudrehristelijke en middeleeuwse basilieken van de Urbs.
3. Onder de kerken van het Rome der Renaissance en der Barok
is er echter een die in tegenstelling met alle andere de oude dispositie
bewust heeft gehandhaafd, zij het in licht gewijzigde vorm: en dat is
de nieuwe St.-Pieter van Bramante en Michelangelo, Maderna en
Bernini. Met uiterste pieteit beef t men op die beroemde plek a11es, wat
binnen het nieuwe grootse kader kon worden bewaard, behouden. Het
valt niet moeilijk, onder de koepel van Michelangelo en het bronzen
baldakijn van Bernini de gregoriaanse dispositie onmiddellijk to herkennen: het huidige altaar staat over het oude heen, boven het graf van
de apostel; slechts de kolonnade is verdwenen, en de vloer is overal
tot op het niveau van het vroegere absispodium
en zelfs nog iets
meer opgehoogd; instee van de schola cantorum zien wij nu de halfronde balustrade met de altij d brandende gouden lampen voor het
altaar, en daarachter trappen, die leiden naar de aloude nis boven de
grafschacht, waarin, als van ouds, de aartsbisschoppelijke pallia op
het graf van Petrus worden gelegd. En nog altijd staat de paus van
Rome, naar het Oosten gekeerd, achter het altaar, het gelaat naar het
schip gericht. Zo is op de plaats, waar het facie ad populum bij uitstek
zijn verklaring vindt, de traditie tot op de huidige dag ononderbroken
bestendigd.
4. Is nu werkelijk datgene, wat iedere pelgrim kon zien in de oude
basilieken van Rome zowel als in de tegenwoordige St.-Pieter, voor
ettelijke jaren de aanleiding geweest, om plotseling ook elders zij het
om zeer verschillende dock alle met de vernieuwing der liturgische
1)
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beleving samenhangende redenen, het [acie ad populum, los van iedere
gedachte aan orientatie, louter om zichzelfs wille, in to voeren?
Ik weet het niet. Om die vraag to beantwoorden moet men nauwkeurig nagaan, waar, hoe en door wie de huidige hebbelijkheid is begon^
nen; dat is niet moeilijk, want zij is nog geen generatie oud. Doch
het ligt voor de hand, dat het to Rome bestaande aanleiding is geweest.
Ook de illusie, die er voor velen mee verbonden was, namelijk als zou
hier sprake zijn van terugkeer naar een primordiaal gegeven, ligt voor
de hand: wat de stad der apostelvorsten heeft bewaard, geldt terecht
voor authentiek.
Maar ook al wordt straks in een pijnlijk acribische dissentatie aanger
toond, dat het nieuwe gebruik niet zozeer teruggaat op wat in Rome
nog bestond en desnoods onjuist werd geinterpreteerd, dan zou Loch
een eventueel beroep op deze traditie kant noch wal raken. De hier-boven summier geschetste feiten wijzen uit, dat een archaische en, in
vergelijking met de gehele overige christelijke wereld, uitzonderlijke
dispositie van een konstantijns heiligdom, die, ,a travers het succes van
Gregorius' prachtige ordonnantie, in vele romeinse en middelitaliaanse
heiligdommen is vermenigvuldigd, ondanks alles, buiten St. -Pieter en
het Lateraan en andere oorspronkelijk gelijkelijk geooste kerken, een
min of meer toevallige anomalie impliceert: die namelijk, waarin de
gebedsrichting is vergeten voor een schitterende dispositie.
5. Velen zijn vandaag geneigd, hetzelfde to doen.
Wat gaat de gebedsrichting naar het Oosten ons nog aan? denken
zij. De lichtsymboliek van opgang, Oosten en nieuwe schepping is voor
ons niet dwingend meer; zij is bovendien, of gezien van enkele ingewijden, dood. De viering van de eucharistie vraagt andere bekommernissen
dan het vasthouden aan deze ene traditie, welke de oude christenen
bovendien in zekere opzichten gemeen hadden met de joden en de
heidenen. In de moderne kerkbouw, zo strak gebonden aan stadsuitbreidingen en voorgeschreven terreindisposities, is de oosting een on
mogelijk motief, en, nog eens, wie hecht er nog aan? En dan volgen
de gewone argumenten van psychologische aard: dat de eucharistie
door alien tesamen geconcentreerd moet gevierd en 'gezien' worden,
dat het oog in oog van priester en yolk.... maar iedereen kent dit
refrein, en intussen gelijken de nieuwe kerken hoe langer hoe meer op
kleine, fantasieloze, achteraf gewijde theaters, waar (dat zei Augustin
nus al) zo goed als niets to zien is, want het geloof moet in de heilige
geheimen nog altijd aanvullen, wat er voor het oog n i e t to zien is:
praestet [ides supplementum
sensuum de[ectui.
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Doch aan het f eit, dat de christenheid altij d, in een richting geschaard, tesamen met zijn priesters heeft gebeden (zij het naar het
natuurlijke en als symbool opgevatte, zij het naar een symbolisch
Oosten) schijnt men onverschillig voorbij to gaan; men denkt aan de
inleidingsdialoog, en vergeet de prae f atio voor het aanschijn Gods. Dat
de voorganger knielt tegenover zijn yolk, schijnt niemand to hinderen;
een door anderhalf duizend jaren gestyleerde eredienst wordt achteloos
doorbroken terwille van een noch historisch noch om redenen van
gepastheid, orde of indrukwekkendheid to rechtvaardigen nieuwigheid,
waarvan niemand weet, waarop zij berust, doch die
als zovele
nieuwigheden
sommigen bevredigen als een frappante uiting van
kerkelijk samenhorigheidsbesef.
Niemand is gerechtigd over tekenen van eredienstelijke bekommer-.
nis en ook het [acie ad populum is er een van zonder meer de
staf to breken: wat de een verafschuwt, kan een ander stichten; het
heeft geen zin, les raisons du coeur uit to spelen. De enige reden,
waarom, na de archeologische mise-au-point, hier toch een ogenblik de
overal gehoorde argumenten voor het facie ad populum worden aanr
geraakt, is deze, dat ik, temidden van de willekeurige en op persoon^
lijke sensibiliteit berustende die het meeste opgeld doen, want het
gaat om een mode er een heb gehoord, dat indruk kan maken. Het
is van geheel andere aard dan de gangbare; het ligt ook niet op het
hachelijke terrein van de godsdienstige sensibiliteit, doch op het gebied
van de zuiver architectonische dispositie.
6. In een gesprek over de mogelijke dispositie van de huidige kerkr
ruimte wees namelijk Dom van der Laan, de schrijver van Le nombre
plastique, en een der weinige vorsers naar de ongeschreven wetten der
architectonische harmonie, mij er met nadruk op, dat niet alleen een
volmaakte ruimte 'in zichzelf moet terugkeren', doch dat ook de groepering van de gemeente des Heren tijdens de openbare en plechtige
eredienst die ' afronding in zichzelve' behoeft, en wel zichtbaar uitger
drukt in de geslotenheid van de biddende gemeente. Het is toch niet zo,
meende hij, dat het gezamenlijk bidden van alien in een richting zou
suggereren, dat de goddelijke Tegenwoordigheid als vanzelf aan allen
bewust wordt? of tenminste gemakkelijker, waardiger, en indrukwekkender dan bij een andere groepering? Ik voor mij dacht onmiddellijk: wij staan inderdaad sinds eeuwen alien voor ons altaar met de
Gaven, zoals de moslim knielen voor hun mihrab, dat is zo.
Hij vroeg mij, wat ik dacht van de oudste architectuur van de Cister^
ciensers (waar ik mee bezig was) . Ik antwoordde: het is moeilijk een
sterker en gay er geheel to vinden dan een Cistercienserabdij van het
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einde der twaalfde eeuw; maar ik maak een uitzondering voor de kerk.
Want die heeft geen 'eind': het hoofdaltaar staat tegen een onbeduir
vierkant in de plattegrond
dende muur, en de middelste koornis
leven
gebouwde kerken zoals
's
is in de vroegste, tijdens St.--Bernard
Fontenay en Ebernach, zelf s lager dan de viering. De prachtige, stoere,
tot het uiterste vereenvoudigde kerk schijnt een huis to zijn voor het
psalmgezang, met uitzicht op een slechtgeplaatst accessorium, het
altaar. En dat is ten opzichte van de onbeschrij f lij k harmonische en
verhef f ende koorpartijen van het genre Cluny en La Charite Been verr
eenvoudiging, maar veronachtzaming en onverstand.
Daarop bracht Dom Van der Laan in het midden, dat hetzelf de
bezwaar in zeker opzicht kon gelden voor de opstelling van de gehele
gemeente, voorganger inbegrepen, langs een as in een richting, in casu
die van het Oosten.
Dat bezwaar heef t niet alleen hij gevoeld. Al eeuwenlang heef t men
het ' staan tegenover de nietszeggende sluitmuur van het interieur, met
de gemeente achter zich' op zeer verschillende wijze ondervangen.
Natuurlijk denk ik niet aan de soms klakkeloos tegen de dode muren in
onaanzienlijke hoeken neergezette altaren voor de stille en private vier
ring: zij hangen samen met een veraf zonderlijking, die onze belang-stelling niet meer gaande kan maken, omdat zij ons to devotioneel
schijnt, en nauwelijks meer waardig. Neen, ik denk aan de celebrant
voor het hoofdaltaar, bij voile kerk, aan het oosteinde van de ruimte.
In de christelijke Oudheid bracht de ronding van de absis, met de
allesoverheersende en eveneens afrondende mozaiek-compositie in de
kalot, een vrijwel niet to overtreff en oplossing. Toen de gotiek de
in de romaanse tijd onveranderlijk behouden
gesloten absisnis
uiteen liet vallen in de halve kring van de koorpijlers aan het hoof dr
einde en de halve ster van de gewelven daarboven en de kooromgang
met de straalkapellen er achter en er door schijnend, gaf ook zij tenr
slotte slechts een schitterende en overweldigend rijke variant op de
oudchristelijke afronding. De zaalkerken van de barok vooral der
austere italiaanse en met name romeinse barok keerden bewust terug
tot de absidale afronding van de oudste tijd.
Overal, waar de ruimte 'plat' eindigt, voelen wij, zelfs in de meest
grandiose monumenten, onbehagen. Zo in de kathedraal van Laon, of
in de grote kerken van de engelse gotiek, of in Poitiers. Toch beef t men
ook in die kerken, waar de koorpartij rechthoekig eindigde, en met
name in de engelse gotiek, getracht, het bezwaar van 'tegen een dode
muur staan' (denk aan the Nine Altars aan het oosteinde van de
kathedraal van Durham) gedeeltelijk op to hef f en door het dif f eren-
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tieren van de eindwand, gewoonlijk met een kostbare, hope retabelr
partij achter het altaar: deze laatste, de reredos, die a1 veel gemeen
heeft met de latere en nog veel hogere retablo mayor van de grote
spaanse kerken, is sinds de victoriaanse renaissance van de anglicaanse
liturgie regel geworden, en tot onze dagen gebleven; in de nieuwe
kathedraal van Coventry vervangt een reusachtige tapisserie de rere
dos.
Het is dit gebrek aan 'afronding' dat het celebreren aan kleine
altaren, die onmiddellijk tegen dode, vlakke, onbeduidende muren
staan, zo onwerkelijk maakt. En zelfs een grote eindmuur vraagt om
gedeeltelijke opening, onderverdeling met middenmotief en aldus ten-slotte altijd om een soort 'optische Ersatz' voor de ontbrekende afron^
ding: de vensters en dikwijls het doorzicht op de achter de sluitmuur
zich openende Lady Chapel in de engelse kathedralen zijn voorbeelden
van dergelijke, soms bevredigende, correcties. Ook het plaatsen van het
altaar op een zekere afstand van de hoe dan ook gedifferentieerde en
betekenisvol gemaakte sluitwand is reeds een begin van correctie.
Doch het f eit, dat de ene gebedsrichting voor alien, ook in de hoof druimte, de 'afronding' van de zichtbare gemeenschap onaf laat, en in
zekere zin stoort zoals Dom Van der Laan meent blij f t overden-king waard: het zou wel eens het eerste objectieve argument tegen de
machtige, wat mij betreft, nog altijd innerlijk ten sterkste overtuigende
traditie van de vooraf gaande eeuwen kunnen zijn.
Ook is het mogelijk, dat de 'noodzaak van zichtbare afronding' tenminste met het oog op de huidige, tot povere ruimtevormen veroordeelde kerken, een actueel argument kan leveren voor het facie ad populum.
Want het nieuwe gebruik behoeft rechtvaardiging. Een beroep op
de traditie, en zelf s op de romeinse traditie, houdt geen steek.

Herziet de Brusselse bovenlaag
Naar houding?
L. CLASS

OEN onlangs Etienne Hirsch, de Franse commissaris bij Euratom,
Brussel verliet, drukte hij tij dens een a f scheidsbezoek bij een
hooggeplaatste Belgische persoonlijkheid zijn verbazing uit over de
houding van de Brusselse elite tegenover de Nederlandse taal en het
Vlaamse land: „du moment que la moitie d'un pays pane une autre
langue seraitrce la langue Papoue, le groupe dirigeant du pays se
doit de connaitre et de respecter cette langue". Een redacteur van een
groot Frans dagblad kwam tot dezelf de conclusie: „1'attitude des f ran-cophones belges vis .a vis du f lamand est indef endable, et rend a la
longue la coexistence en Belgique impossible".
Indien deze Fransen dit begrijpen, dan kan men de vraag stellen of
dit inzicht niet stilaan in Brussel zelf begint door to dringen. Onge-twij f eld maakt het Nederlands vooruitgang, althans praktisch utilitair.
Grootwarenhuizen, banken, verzekeringsinstellingen, kultuur- en ontspanningsondernemingen hebben een toenemend tweetalig uiterlijk ge-kregen, en werven vaak tweetalig personeel aan ( men vraagt zich overi^
gens of waar deze perf ecte tweetaligen vandaan moeten blijven komen) .
Het onderwijs in het Nederlands op de Brusselse scholen stuit niet meer
zoals vroeger op een stilzwijgende afwijzing, laat staan op verzet bij
de leerlingen. In de pers worden discussies gevoerd over de beste methodes om zich snel een tweede taal eigen to maken, en al is de kritiek
op de ondoelmatige methodes die tot nog toe gebruikt werden groten-deels een alibi, toch bestaat er wel degelijk een wens om „Nederlands
zonder tranen " to leren. Zelf s maken steeds meer Franstaligen gebruik
van de mogelijkheid om deze kennis in Nederland to gaan opdoen. Dit
alles is echter sterk ultitair getint: men staat nu eenmaal voor de noodr
zaak. Er is weinig to bespeuren van een neiging om dit utilitaire Nederr
lands ook als een kultuurtaal to gaan beschouwen. De Franstalige ziet
in het Nederlands uitsluitend een instrument; van de kennis van het
Frans bij de Vlaming neemt hij daarentegen impliciet aan dat zij tot een
overgang naar de Franse kultuur zal leiden. Het tweetalig regime op
zijn Brussels, aldus een onvooringenomen Franstalig waarnemer, R.
Mols S.j., is bedriegelijk en voorbijgaand; de kennis van het Frans heeft
in de Brusselse omgeving inderdaad steeds tot verfransing geleid.
In een recente studie van de Waalse Fondation Charles Plisnier
14
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worden drie vormen van tweetaligheid onderscheiden. Het 'bilinguisme
de promotion ' , „dat zijn beoefenaars nieuwe mogelijkheden, grote voordelen en een nieuw prestige verschaft, en dat meestal twee talen van
ongelijk belang betreft " . Een tweede vorm van tweetaligheid, Welke
twee talen van ongeveer gelijke uitstraling bevat. En tenslotte is er het
'bilinguisme de concession', de tweetaligheid van de concessie tussen
twee talen van ongelijke rang, maar ditmaal vanuit het standpunt van
de belangrijkste taal. „De handelaar, de ambtenaar, de bedienaar van
de eredienst, opgevoed in een groot land, begint zich op zekere dag
vertrouwd to maken met de taal en de kultuur van een klein land, waarmee hij min of meer geregelde betrekkingen moet onderhouden. Dit-maal gaat het over een utilitair bilinguisme zonder grote kulturele
incidentie". Zo blijven de vooroordelen en de geringschatting de taalsituatie bepalen.
Frankrijk op de achtergrond
Wij zijn nog steeds op zoek naar een bevredigende verklaring van
deze eigenaardige diskwalificatie van de helft van een land door de
andere helf t. Men kan er niet omheen dat de twee volkskarakters, en
dit zelfs in hun diepere verscheidenheid tussen Germaans en Latijns,
hier op zeer incompatibele wijze op elkaar inwerken. De Franstalige
Belg is niet alleen doordrongen van de superioriteit van de Franse kulr
tuur, maar heeft ook Frankrijks internationale verhoudingen, vooral t.ov.
Duitsland, op het binnenlandse Belgische plan overgedragen. Vooral
na de Eerste Wereldoorlog is het Belgisch patriotisme een virulente
anti-Vlaamse inslag gaan verkrijgen. De Belgische journalisten die van
1914 tot 1918 to Parijs het hoerarpatriotisme hadden beoef end, gingen
daarmee na 1918 to Brussel door, waarbij aan de Vlaming de rol van
de Duitser werd toebedeeld. Enkele jaren geleden voelden de Luiker
naars zich dan weer in de positie van de Fransen in Algerie. De Voer
streek ( 4.300 inwoners) , die van de Provincie Luik naar de Provincie
Limburg werd overgebracht, noemde de burgemeester van Luik „noire
Alsace--Lorraine".
Het in elkaar grijpen politiek of psychologisch van het Franstar
lige Belgie en Frankrijk wordt op het huidige ogenblik meer uit het oog
verloren dan tussen de twee wereldoorlogen. Toch is er in de huidige
Belgische moeilijkheden ook ergens nog een diepgaand meningsverschil
over de Internationale gerichtheid van het land. De Europese opvattinr
gen van Spaak en Luns vinden bij de Belgische Franssprekenden niet
weer dezelfde bijval wanneer zij in conflict komen met de Franse poli-
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tiek. „S'il Taut un leader et un leadership a toute alliance, confederation
ou federation, schreef het Bulletin van de Conseil Economique Wallon,
les Wallons n'ont absolument aucune raison de souhaiter que cette
fonction soit remplie en Europe par un autre pays que la France". Toen
de Economische Raad voor Vlaanderen een jaar geleden een groep
Franse journalisten voor een bezoek had uitgenodigd, schreef de rer
dacteur van Le Monde in zijn reportage dat „de Waalse vrienden ruw^
weg hadden laten weten dat het aanvaarden van deze uitnodiging hen
niet beviel". Een Brussels blad als Le Soir is niet alleen systematisch
anti-Vlaams, maar even systematisch pro-'Frankrijk en de kritiek op het
Franse beleid, zelfs wanneer het in strijd is met Belgische belangen,
ontbreekt in dit blad volledig. Heel deze verhouding verdient een gronr
diger onderzoek dan tot nog toe gebeurde. Men begrijpt trouwens dat
het in een Europees kader voor Frankrijk een verschil maakt indien een
van de drie Franstalige leden (Frankrijk, Luxemburg en Belgie) op het
Europees vlak als een tweeledig land zou verschijnen ( het zou voor
Nederland ook een verschil maken, in de andere richting) .
De verschillende benadering van het probleem is weer eens tot uiting
gekomen in de kwestie van het pakt van 1830, waarover dezer dagen
veel to doen was. Bij de Belgische Revolutie, aldus de thesis, werd de
staat gegrondvest op een taal, nl. het Frans, en op de afwijzing van
een andere taal, nl. het Nederlands; wil men deze staat tweetalig mar
ken, dan wordt het pakt verbroken. Wij zijn in 1829, riep de burge^
meester van Luik op somberronheilspellende wijze uit, wat hem van de
hoofdredacteur van de socialistische Volksgazet het antwoord bezorgde:
wij zouden dan jandorie wel eens willen weten wat er het volgend jaar
zal gebeuren! Het formalistischrjuridisch denken en de gezwollen taal
stuiten hier op het pragmatisch realisme en het botte wederwoord.
Intussen vieren de opgeschroefde vooroordelen in Brussel nog steeds
hoogtij, vooral in de Brusselse pers. Slechts een enkel blad, een hu-rnoristlsch weekblad, Pan, dient de Brusselaars iedere woensdag een
krachtig tegengif toe. Wij stippen het verschijnsel aan, omdat wij moei-lijk kunnen aannemen dat Soir, Pourquoi Pas en andere nog volledig
to goeder trouw kunnen zijn wanneer de Franstalige redacteurs en
lezers van Pan het spel zo duidelijk doorzien.
Zijn er andere Franstalige Brusselaars wier ogen zijn opengegaan?
De huidige minister van Binnenlandse Zaken Gilson wordt wegens zijn
taalwetgeving als een verrader gedoodverf d, en vrij geregeld symbor
Tisch opgehangen of op de brandstapel aan de viammen prijsgegeven.
In zijn beleid, en in dat van andere Brusselse politici, zit ongetwijfeld
een goed stuk koele berekening over de aanwezige krachten in Belgie,
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maar toch ook de moed om zich voor billij ke en to Brussel onpopulaire
oplossingen in to zetten.
Juiste berekeningen
De grote vraag is, hoe de Brusselaars in de eerstkomende tij d hun
berekeningen zullen maken. Door een langdurige eenzijdige voorlichting en orientatie lopen zij steeds gevaar dit verkeerd to doen, en namelijk de Waalse agitatie to overschatten en de Vlaamse to onderschatten.
Het Waals extremisme is grotendeels een intimidatiemanoeuver, dat op
deze eenzijdigheid van de Brusselse bovenlaag speculeert. De oplossing
van de minste weerstand ligt hier nog steeds in een concessie van de
Vlamingen. Er moeten volgens deze opinie dringend grondwettelijke
maatregelen genomen worden om de „minorisatie" van Wallonie, of al
was het alleen maar de vrees voor deze minorisatie tegen to gaan, vooraleer de majorisatie van de Vlamingen (d.w.z. hun aandeel van 58% in
de leidende activiteiten en de beslissing overeenkomstig hun aandeel in het land) voltooid is. Op deze ingebeelde kwaal van minorisatie
worden ondeugdelijke middelen toegepast. Welk middel is trouwens
of doend tegen collectieve verbeeldingsziekten? En welke grondwettekst
kan de groei van een yolk tegenhouden? De Brusselaars gaan dan op
zoek naar een systeem zonder meerderheid in het land, terwijl men
j uist in andere democratieen gelukkig is, een coherence meerderheid als
grondslag voor een volgehouden regeringsbeleid to ontdekken. Voorr
aleer de meerderheid in Belgie meerderheid is geworden en als zodanig
words gerespecteerd, wordt van haar verwacht dat zij haar toekomstige
meerderheidspositie verzaakt en de aanmatigende minderheid eerbie
digt.
Een factor die daarentegen door de Brusselse bovenlaag vrij j uist
beoordeeld wordt, is de economische groei van het Vlaamse land. Dit
inzicht verklaart enkele belangrijke j uiste investeringsbeslissingen (o.m.
het staalcomplex Sidmar bij Gent) , de evolutie naar de vernederlandsing van het bedrijfsleven in het Vlaamse land, en de toenemende tweetaligheid in de Brusselse tertiaire sector. Leidende economische figuren
ontbraken dan ook bijna volledig onder de ondertekenaars van het
anti-Vlaamse Brussels „manifesto de l ' elite" van enkele maanden geleden. „Au point de vue economique le haut Bruxelles bascule du cote
f lamand", constateerde ietwat voorbarig Le Grand Liege. Inderdaad
wordt Brussel, dat economisch veel meer met het Vlaamse land verbonden is dan men gewoonlijk meent, steeds meer door het Vlaams economisch dynamisme aangetrokken. Men moet hopen dat dit verder plaats
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vindt, want niets kan herziening van de Brusselse houding zo sterk
bevorderen.
Het besef van de toename van de algemene Vlaamse dynamiek,
grotendeels een gevolg van deze economische groei, is in Brussel echter
nog ontoereikend. Bij de discussie over het juist aantal deelnemers aan
de „Mars op Brussel" hebben de hoofdstedelingen het essentiele uit
het oog verloren: de spontaneiteit van deze betoging, die door enkele
kulturele organisaties met uiterst beperkte middelen werd opgezet,
zonder de steun van de partijen en van de grote beroepsorganisaties
(maar wel met de steun van de katholieke pers, die als zelfstandige
factor in de evolutie een steeds grotere rol speelt). De Vlaamse beweging draagt in zoverre haar naam terecht, dat zij steeds grote massa's
zonder veel inkadering op de been wist to brengen. Na een lange
onderbreking heeft zij thans weer de beschikking over deze agitatori-sche arm gekregen, en welke andere stroming in Belgie kan in deze tijd
van politieke lusteloosheid hiermee vergeleken worden? Ben inzicht als
dat van oud -minister Gregoire, dat het de jeugd in Belgie aan grote en
meeslepende politieke doeleinden ontbreekt behalve dan de Vlaamse
jeugd voor wie de Vlaamse objectieven deze plaats bekleden, is to
sporadisch en to voorbij gaand.
Neutralisering van Brussel
De reactie van Brussel op dit alles is belangrijk, en zelfs doorslagr
gevend. Niet in deze zin, dat Brussel de rol van scheidsrechter kan
vervullen in de Vlaams -Waalse spanningen. Brussel is daartoe zelf to
zeer in het conflict betrokken met zijn eigen vitale belangen (en niet
met die van het „Belgisch Vaderland " , waarvan de hoof dstad zich de
rol van woordvoerder aanmatigt) , en draagt trouwens een grote verantwoordelijkheid voor de verscherping ervan. Doorslaggevend ook,
niet in de zin dat Brussel door een alliantie met een van de landsgedeelten ( met het Waalse, zoals dan vanzelf sprekend wordt aangenomen )
een overwicht zou kunnen bestendigen. Deze alliantie heeft tientallen
jaren het Belgische openbaar leven beheerst, maar de derde partner
de verfranste Vlamingen zijn als machtsfactor zo goed als volledig
uitgeschakeld, en de twee overblijvende partners vormen, hoe ook berekend, minder dan de helft van het land.
Brussel heeft echter de timing van de herziening van de Vlaamsr
Waalse verhoudingen, en daarmee ook hun rustige afloop en de mate
van toekomstige existentie in handen. Het kan tot de psychologische
ontspanning bijdragen in de richting van het Vlaamse landsgedeelte,
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en tot het doordringen van de redelijkheid in de richting van Wallonie.
Deze bijdrage moet echter snei geleverd worden.
De voornaamste hinderpaal is een overschatting door Brussel van
zijn eigen rol. Brussel is niet de top van een nationale pyramide, maar
een tussenzone. Naar aanleiding van de Vlaamse mars zette de burge.meester van de hoof dstad het idee voorop dat de Brusselaars recht
hadden op rust, en dat daarom de neutrale zone rond de regeringsgebouwen, waar geen politieke betogingen mogen plaats vinden, tot
heel de agglomeratie diende uitgebreid to worden. De burgemeester
was ditmaal meer op de goede weg dan hij zelf besefte. Inderdaad moet
Brussel niet enkel als politiek exerceerterrein, maar ook als politieke
factor geneutraliseerd worden. Dit zal zijn rol als Europese hoofdstad
ten goede komen. Hoe sneller Brussel geneutraliseerd wordt (wat dus
ook een federalisme met drie, met nogmaals Brussel als derde en als
scheidsrechter uitsluit) , des to minder zullen de Belgische binnenlandse
moeilijkheden zijn aanspraken als Europese hoof dstad in het gedrang
brengen.
In het buitenland dient men trouwens het verband tussen de herstructurering van Belgie en de Europese eenmaking niet verkeerd to
leggen. De twee trends gaan niet in tegengestelde richting. De Euro-pese eenmaking is niet noodzakelijk een consolidatie van de bestaande
structuren van de nationale staten. Zij vergemakkelijkt integendeel de
herziening van hun structuren, omdat zij de daarbij gestelde econor
mische problemen grotendeels wegneemt, en de middelpuntvliedende
krachten in een breder verband opvangt. Een herstructurering van
Belgie zou het aanschijn van Brussel slechts Europeser maken.
Men moet natuurlijk zowel in Belgie als bij de Europese partners
hopen dat deze structuuraanpassing zonder to grote crisissen zal kunr
nen plaatsvinden. Een analyse van Brussel is in dit opzicht tamelijk
bemoedigend. De Brusselse bovenlaag is ook in de Vlaams-Waalse
kwestie geen gesloten en vastberaden leidende groep die het er op aan
zal laten komen. Naast de geografische Jigging hebben de politieke
omstandigheden Brussel gemaakt, en komt hierin verandering, dan zal
Brussel mee veranderen; over het algemeen is in de huidige wereld de
aanpassing van leidende groepen aan gewijzigde machtsverhoudingen
opmerkelijk en de Brusselse zal hierop wel geen uitzondering maken.
Veel weer dan voor een harde strijd tot het uiterste moet gevreesd
worden dat de kortzichtige inslag in het ongetwijfeld voorhanden Belgisch realisme eens to meer tot gevolg zal hebben dat men de kans om
tijdig beperkte structuuraanpassingen door to voeren zal laten voorbijgaan.

Psycholog isch
verantwoord speelgoed
H. VAN DE MEERS,SCHE r VAN WONTERGHEM

Al spelend zal deze kleine mens
de wereld gaan ontdekken 1),

ET spelen van kinderen is een zo vanzelfsprekend verschijnsel,
dat er „een vrij hope mate van wetenschappelijke bezinning nodig
is om er een probleem in to zien " 2 ) , Deze wetenschappelijke bezinning
schijnt er dan Loch al to zijn, want hoeveel theorieen zijn er in de laatste
decennia niet ontwikkeld om het spel van kinderen to verklaren?
Spencer beschouwde het spel als een soort veiligheids- en uitlaatklep
voor de overtolligre vitale energie, maar daarmee kon hij niet verklaren,
waarom j uist j onge kinderen spelen en (meestal) niet de volwassenen,
en evenmin hoe het komt dat kinderen een spel voort kunnen zetten
zelf s tot een gevaarlijke graad van uitputting. Stanley Hall en anderen
zagen er een atavisme in. In het leven van het individu treden handelingen en gewoonten op die vele eeuwen geleden in het leven van de soort
voorkwamen. Deze „instincten " van een lager ontwikkelingspeil worden
door kinderen afgereageerd in het spel, zodat ze niet meer hinderlijk
optreden in de volwassenheid. Net als eeuwen terug spelen onze kinder
ren inderdaad nog met knikkers en bikkels, met boog en pijl of met een
bal. Maar hoe komt het dan dat ze ook graag met auto's of telefoontjes,
met treintj es en vliegtuigen spelen? Groos s ) brengt tegen deze theorie
in, „dat wij bijvoorbeeld het zeggen van onfatsoenlijke woorden, waarvan bijna alle kinderen graag een spelletje maken, toch zeker niet zullen
aanmoedigen omdat het een afreageren zou zijn van de atavistische on-gemanierdheid onzer voorouders". Volgens Groos is het spel niet op het
verleden maar op de toekomst gericht: het meisje speelt met de pop om
zich to oefenen en in to leven in de situatie van de moederlijke toewijding en van het typisch vrouwelijke zorgend-in--de--wereld zijn; de zuigeling voert bewegingsspelen uit om spieren en zintuigen to oefenen.
Karl Bi hler beklemtoonde daarnaast nog een ander belangrijk aspect:
het specifieke lustgevoel dat het spel begeleidt. Ook Montessori heelt
dit in het licht gesteld, maar in haar nogal eenzijdige biologische ge-1) A. Kriekemans, Algemene Pedagogiek, Nauwelaerts, Leuven, 1959 2, p. 133.
2) Ph. Kohnstamm, Persoonlijkheid in wording, Haarlem, 1959 3 , p. 256.
3) K. Groos, Das Seelenleben des Kindes, Berlijn, 1923 6, p. 62 vlg.
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richtheid schijnt zij toch minder belang to hechten aan het „nu" dat het
kind in zijn spel eventueel genotvol aanvoelt, dan aan het „leren" als
„voorbereiding en oef ening in verband met de toekomst". Dit teleolor
gisch aspect is niet in zijn geheel to verwerpen, maar het kan niet het
enige waardevolle zijn: „Wanneer kleine jongens uitsluitend hinke-baantje spelen om zich voor to bereiden op hun toekomstige taak als
staatsburger of zelf s als gezonde exemplaren van de diersoort „homo
sapiens", dan is daarmede volkomen onbegrijpelijk geworden waarom
oude heren biljarten of bridgen" 4).
Kohnstamm zelf noemt als algemeen kenmerk van het spel een ber
paalde s f eer van doorleving, gedragen door een bese f van vrijheid in
tegenstelling met dienstbaarheid, en met dit laatste bedoelt hij zowel
dienstbaarheid aan anderen als aan eigen verder strekkende idealen.
Spelen om wille van iets anders dan het spel zelf, b.v, om geld to ver
dienen, om knikkers to verkopen of om een opdracht uit to voeren, is
volgens hem geen echt spel meer. Het voorbeeld dat hij aanhaalt, is
bekend. Hij trof zijn elfjarig dochtertje aan bij het knutselen; ze maakte
pij len voor haar boog en scheen daar helemaal in op to gaan. Op de
vraag van Naar vader, of ze funk aan het spelen was, antwoordde het
kind een beetj a verontwaardigd: „Nee, helemaal niet, ik maak wad"
Op de vraag, of ze, wanneer de pijlen klaar zouden zijn, ermee zou
gaan spelen, luidde het antwoord: „Ja, natuurlijk!" Het lustgevoel was
dus duidelijk aanwezig, doch het werk had een Joel: het was niet meer
„spelen", maar „iets waken".
De wergild van het kinderspel verhoudt zich tot de werkelijke wereld
op een heel aparte wij ze. Door een „a f spraak" krij gen de dingen uit de
alledaagse wereld er nog een andere betekenis bij: de stoel blijft een
stoel, maar wordt ook een locomotief; de borstel wordt een paard; de
ruimte onder de taf el een stal. Het kind weet dat deze speelwereld, die
het door zijn „af spraak" met de werkelijke wereld creeert, niet echt is:
het is maar net alsof ze echt is. Deze dubbelzinnigheid hoort tot het
wezen van het vol ontplooide spel 5), De werkelijke wereld blij f t steeds
achtergrond, maar de beelden (locomotief, paard, stal) , die het kind
daar uit laat groeien, scheppen een wereld met eigen mogelijkheden en
geldigheden. Met eigen grenzen en gevaren ook. Bepaalde grenzen in
de werkelijke wereld kunnen immers niet overschreden worden: poppen
kunnen breken, wagentjes kunnen wielen verliezen. En de werkelijke
wereld kan voortdurend weer inbreuk maken op het spel, wanneer zij
de dubbelzinnigheid, die het spel vraagt, niet toelaat en de dingen weer
s

)

Ph. Kohnstamm, op, cit., p. 261.
E. A. A. Vermeer, Spel en spelpaedagogische problemen, Utrecht, 1955.
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in hun werkelijk gebruiksverband neemt. Als moeder de borstel weer
gebruikt om to schuieren, verliest het kind zijn paard.
Het is in deze eigen wereld dat de kleine mens de werkelijke wereld
leert ontdekken en zichzelf leert ontwikkelen.
Praktische spelvereisten
Het kind heeft recht op spel. Ouders en opvoeders moeten er voor
zorgen dat het daartoe de gelegenheid en de middelen krijgt. Laten we
hier vooral even bij stil staan. Welke gelegenheden en welke middelen?
1. Een veilig spelmilieu. Langeveld noemt het spel „de meest wezen-lijke bezigheid van het veilige kind" 6), Wil het kind kunnen spelen,
dan moet het zich in de eerste plaats veilig voelen. Psychologische
onderzoekingen hebben uitgewezen dat kinderen die in een wereld
leven die hun vreemd, onveilig of vijandig is (vaak in arme milieus of
gestichten) , nauwelijks spelen. Zulk een wereld is voor deze kinderen
alleen een voorwerp van angstig beleven. Vooral bij het constructieve
spel zijn deze kinderen weinig handig en creatief. De eerste taak van de
volwassenen is dus het kind tot zelfzekerheid to brengen dank zij
geboden veiligheid en geborgenheid. Modern wonende kinderen ont.'
breekt het vaak aan een geschikte speelruimte. Architectuur en steder
bouw moeten hier ernstig rekening mee gaan houden.
2. De waarde van het moderne spelmateriaal. Onder de psychologen
bestaat er meningsverschil over de waarde van het technisch geperfec-tioneerd spelmateriaal. Kohnstamm, Stern en anderen zijn van oordeel
dat al die prichtig uitgedoste poppen, elektrische treinen, vliegtuigen,
enz, wel voldoen aan de esthetische eisen van volwassenen, maar niet
bruikbaar zijn als speelgoed: ze zijn áf, de vormgeving is voltooid en
laat geen vrijheid meer aan de verbeelding van het kind 7), Met uitzondering van datgene waarin het technisch--mechanische werkelijk op de
voorgrond treedt, kan men het tegenwoordig op de markt gebrachte
speelgoed echter wel enigszins positiever waarderen. In de keuze van
het speelgoed dient men overigens steeds een onderscheid to maken
tussen kinderen die zich gemakkelijk in de speelwereld begeven, en
andere die een grote stimulans nodig hebben. De waarde van het
speelgoed ligt vooral in het vermogen om het kind tot het spel to lokken.
In milieus waar speelgoed ontbreekt, of dit nu modern uitgewerkt
speelgoed is of primitief en ongevormd, is het kind veel armer in de
omgang met de dingen en komt het minder tot ontwikkeling.
s ) M. J. Langeveld, Ontwikkelingspsyehologie, Groningen, 1954 2 , p. 52.
7 ) Ph. Kohnstamr, op, cit., p. 274.
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Spelmateriaal aangepast aan de verschillende ont-wikkelingsstadia van
het kind
Onder de vij[ maanden speelt de baby alleen met het eigen lichaam,
het enige waarmee hij in contact komt. Hij ontdekt de wereld aan zijn
eigen voetjes, zijn vingertjes, zijn tong, de toevallig gemaakte mond,geluidj es. Pas rond de vij f de maand begint het kind ook dingen buiten
zich to ontdekken. De wereld wordt beleefd als „grijpbaar". Wat de
dingen voorstellen, heeft voorlopig geen belang, als ze maar kunnen
gegrepen worden. Het kind begint spelend to drukken, to slaan, to
kloppen met de dingen, het luistert naar de geluiden die ze geven.
Het speelt zijn eerste bewegings-- en experimenteerspelen. De speel^tuigen zijn de eigen ledematen en later alle hanteerbare voorwerpen
binnen het bereik, ongeacht hun inhoud of betekenis.
Ongeveer vana f de zevende maand beginnen kinderen zich voor verschillende dingen tegelijkertijd to interesseren. Ze slaan of wrijven
voorwerpen tegen elkaar en genieten van de weerstand die ze ondervinden. Of ze beginnen dingen weg to gooien: het is prettig, de ruimte,
de afstand en het „verdwijnen" to ervaren. Nog steeds nemen ze de
dingen liefst in de mond: daarlangs is het eerste intense contact met de
wergild tot stand gekomen. Geschikt spelmateriaal voor deze kleine
mensjes is alles wat ze maar enigszins kunnen grijpen, zonder dat ze
het gaan inslikken of er zich mee kwetsen natuurlijk: rammelaars, die
ze kunnen bewegen, schudden, bekijken en beluisteren; bijtringen, die
ze aan de mond kunnen brengen, betasten, wegwerpen; gummirdiertjes
of -popjes, die ze kunnen drukken, waarmee ze kunnen slaan, die ze
weg kunnen werpen; snoeren met allerlei houten of plastieken voor
werpen, waar ze zich aan op kunnen trekken.
Door de oefening words het grijpen nauwkeuriger. Na tien maanden
ongeveer begins het kind meer aandacht to schenken aan de vorm van
de dingen. Met twaal[ maanden gaat het voor het eerst construeren.
Het heeft al geleerd de dingen tegen elkaar to houden, nu gaat het ze
in en uit elkaar schuiven, opstapelen en omgooien, passen en meten,
heen en weer laten rollen, open en weer dicht maken. Zijn aandacht
geldt niet meer alleen de eigen beweging, maar langzamerhand ook de
resultaten van deze beweging. Aangewezen speelgoed voor deze leef-tij d: ineenpassende kubussen en pyramiden; stapelbekertj es en blokj es;
ballen; doosjes die met allerlei dingen kunnen gevuld worden en weer
leeg gehaald.
Het resultant van de beweging krijgt steeds meer belang. Vana f het
tweede jaar wil het kind de toevallig bereikte resultaten telkens op--
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nieuw tot stand brengen; tevreden en fier neemt het zijn prestaties in
ogenschouw. Het motorische heef t zich ontwikkeld en de bewegingsdrang viert hoogtij, wat een heerlijk gevoel, de dingen voortdurend to
verplaatsen, voort to bewegen, achter zich aan to slepen.
De eigen betekenis van het speelgoed gaat het kind steeds meer
aanspreken, zodat het gaandeweg aan bepaalde dingen de voorkeur
begint to geven. Speeldiertj es en poppen krij gen to beleven wat het
kind zelf dagelijks beleeft. De dingen zijn nu niet meer alleen hanteer-baar, ze worden bezield. Het speelgoed van het vorige stadium (allerlei
stapelmateriaal) blij f t ook nu nog geschikt, maar wordt veel bewuster
gebruikt. Daar komen bij : poppen en speeldiertj es van zacht materiaal,
met eventueel een jasje zonder mouwen met een grote knoop; een lapje
stof of een dekentje om ze toe to dekken; autootjes die vol geladen kunnen worden en ander rollend materiaal om achter zich aan to trekken.
Rond het derde jaar gaan kinderen zich graag uitleven in ongevormd
materiaal. Niet alleen meer het functionerend grijpen heeft belang,
maar veeleer het aanraken en inrvoelen van zacht, hard, vloeiend,
kneedbaar, kleverig, droop of vochtig vormloos materiaal. In dit senso-pathisch spel ( Vermeer) komt een zeer intensief contact tot stand met
het spelmateriaal: water en zand, waarbij natuurlijk emmertj es, potj es,
plastieken flesjes, buisjes, schupjes, gieters enz. horen; klei of plasticine
(hoewel dit laatste vaak to hard is); verf met grote vellen papier en
dikke borstels (geen kleine penselen) .
Dit materiaal diem niet om iets to vormen. Het spel bestaat in het voelen van het contact dat uit het hanteren ontstaat. Ben kind dat een berg
gaat maken b.v., doorwoelt het nand met beide handen, en plotseling
words het geboeid door het zand zelf. Meteen is de berg helemaal
vergeten; met gespreide vingers, met de hele voorarm graaf t het kind in
het nand. ®m het daarna weer glad to strijken of door elkaar to gooier ..
Het droge, vloeiende, fijne, of het natte, zware, kleverige van dit zand
is een enige belevenis. Cook als de pop gewassen words zien we het spel
soms „uitglij den": de pop words vergeten, en de spons words voortr
durend opnieuw uitgeknepen in het schuimend rond spattend water.
Of klei words met voile handen gekneed, geplet of gerold, en verf
words liefst net de vingers en de voile hand bewerkt: het contact met
de voile vloeiende verf primeert.
Naast dit senso--pathisch spel blij f t het kind van drie a vier jaar
zich natuurlijk ook expansief bewegen. Bruikbaar hiervoor zijn: grote
karren of kruiwagens, waarin ze zelf kunnen zitten; grote bouwbiokr
ken, waarmee ze zichzelf kunnen inbouwen; poppewagens; driewielers.
fond het vierde jaar krijgt de verbeelding een grotere rol toebedeeld.
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De dingen worden fantaserend omgetoverd: de bezem wordt een paard,
een bundel lapjes wordt een pop. Sprookjes die het kind hoort vertellen
en die het gedeeltelijk zelf verder creeert, worden uitgebeeld. Kinderen
spelen vadertje en moedertje, lopen hijgend gebukt onder een ingebeelde zak kolen zoals ze de kolenman zien doen.
In deze fictie-, illusie- of fantasiespelen doet het kind dus alsof,
het geeft aan sommige dingen een willekeurige bijbetekenis, maakt de
levenloze wereld levend, bootst handelingen na en speelt achtereenvolgens verschillende rollen. De werkelijke betekenis van de wereld
rondom, van het speelgoed en de dagelijkse gebruiksvoorwerpen blijft
bestaan (na het spel wordt de pop b.v. weer onverschillig in de kast
gestopt), maar krijgt er een nieuwe „spel-betekenis - bij, een betekenis
die door het kind als „tot spel lokkend" wordt beleefd. Niet ieder voorwerp of ieder speeltuig is voor alle kinderen even stimulerend tot spel.
Sommigen verkiezen ruw, sober materiaal om daar hun verbeelding op
bot te vieren, anderen hebben behoefte aan de uitbeelding van de
dingen, zoals die voorkomt in het gekochte en speciaal vervaardigde
spelmateriaal.
Er komt nu echter nog jets anders bij: dat wat Mevrouw Vermeer
het esthetisch spel heeft genoemd. In haar werk Spel en spelpaedagogische problemen geeft ze de volgende voorbeelden. Een kind speelt
in de zandbak. Het heeft het zand tot een berg opgehoogd. Het delft
een gang door de berg, splijt hem in tweeen en strijkt de kanten mooi
glad. Dan verandert het opnieuw de vorm van de berg door de bovenkant of te platten. Zo gaat het door met telkens de vorm te veranderen
naargelang de inval van het ogenblik. Men krijgt de indruk dat er
helemaal niets bepaalds tot stand hoeft te komen, alleen het improviserend vormen en hervormen is constituerend voor het spel. Vaak
gebeurt het dan ook dat het toevallig resultaat voor het kind zelf een
verrassing is. Het kneedt b.v. een stuk plasticine tot een bal; daaruit
ontstaat een langwerpig rolletje, dat met een forse plof op de tafel
terecht komt en blijft staan: „kijk, hij staat!" Zoals de kinderen in deze
voorbeelden spelend vormen, kan er ook spelend gebouwd, geschilderd
of getekend worden, zonder een vooraf bepaald plan, zonder doel, en
zeker zonder dat er een „geschiedenis- aan verbonden is. Er wordt
gespeeld met de uiterlijke verschijning, het esthetisch aspect van de
dingen. Het huis dat toevallig tot stand komt is geen huis, maar een
vorm. Doch wanneer het kind er een huis in erkent, dan brengt het
poppetjes en meubeltjes aan: „de poppenfamilie gaat het huis bewonen".
En vaak heeft er zulk een overgang plaats van het esthetische naar het
illusie- of fantasiespel.
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Geschikt spelmateriaal voor vier tot zesjarige kinderen zijn dan: poppen, poppenuitzet en kleine meubeltjes, waarmee ze moedertje kunnen
spelen; keukengerei (weegschaaltje, potjes, enz.); schoonmaakgerief,
als bezempjes en stofdoekjes; bouwmateriaal (blokken voor esthetisch
en illusiespel); dinky-toys; teken- en schildergerief; kleren, kleurige
lappen en dingen (pluimen) om op hun hoofd te zetten (liefst geen
volledig afgewerkte kostuums, als cowboypakken enz.: het kind verwisselt graag van rol en dit gaat veel makkelijker met geimproviseerde
kledingstukken); klei of plasticine; nand en water; geillustreerde prentenboeken . .
Rond het zesde levensjaar treedt het constructie- of werkaspect
gaandeweg op de voorgrond. Het kind wil nu echt iets verwezenlijken,
en dit betekent een fundamentele vooruitgang in zijn psychologische
ontwikkeling. Het begint zijn spel als een taak te beleven. De opvoeders
moeten voortaan vermijden het in dit spel te onderbreken, zodat de
taak onaf blijft. Een kind dat een bal heen en weer rolt onder de tafel,
kan daar mee ophouden als het maar wil; als het er geen zin meer in
heeft, is er geen enkele reden waarom het er mee door zou gaan. Maar
een kind dat uit blokken een brug bouwt, moet leren de taak tot een
goed einde te brengen. Het moet leren volharden als het zich eenmaal
een taak heeft gesteld. Van spelactiviteit moet het tot werkvermogen
gebracht worden. Het aangepaste spelmateriaal moet het daar toe helpen. Bouw- en constructiedozen met kleinere elementen dan voor het
jongere kind, miniatuur-timmergereedschap, boeken met letters en
illustraties, poppenkast en poppen en materiaal om deze te vervaardigen, grof naald- en draadwerk, enz. helpen het kind „werkrijp- te
maken, opdat het weldra ook „schoolrijp- zal zijn: het leert een taak die
het zichzelf oplegt, volhardend, geduldig en systematisch afwerken,
zodat het weldra in staat zal zijn zich ook aan een taak te wijden die
het van anderen krijgt opgelegd, zoals in de school. Het eerste plichtsbesef ontstaat.
Het kind heeft nu niet alleen leren aanvoelen voor zichzelf, dat
bouwen en construeren een veel intensere bevrediging schenkt dan vernielen 8 ); het gaat dit nu langzamerhand ook sociaal beleven. Sociale
spelen, zogenaamde regelspelen, die het kind verplichten nauwgezet de
waste regels van het spel na te leven, zullen het inwijden in het „fair
play" van onze democratie. Perquin wijst er wel op dat het niet zo
8 ) Ph. Kohnstamm, op. cit., p. 275, merkt op „dat de vernielzucht van kinderen
(en volwassenen) bijna steeds een gevolg is van het streven van het 'ik' naar heerschappij over de dingen, dat nog geen betere uitweg heeft gevonden. Dit streven
bestrijden met bedreiging, vermaning of welke negatieve poging ook, baat niets. Wat
het kind nodig heeft is te bemerken dat het tot iets beters en prettigers in staat is".
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vanzelfsprekend is, dat men de deugden welke men voor spelmotieven
beoefent, ook toepast in het gewone leven, maar tevens legt hij de
nadruk op het feit dat deze oefening waardevol kan zijn om de jeugdigen door vergelijking de toepassing in de levenswerkelijkheid te vergemakkelijken 9 .
De oefening schijnt een niet te onderschatten invloed te hebben op
de hele psychische groei van het kind. Ontbreekt die oefening, dan
komen de elementaire functies wel tot rijping, maar de ervaringsrijkdom en de vlotheid in het kunnen ontbreken. De schade welke hierdoor
berokkend wordt, kan men constateren bij kinderen die in een gesticht
zijn opgegroeid. Vele kinderen die zonder speelgoed zijn opgevoed,
vertonen een achterstand in het behandelen van het spelmateriaal en
in hun sociale reacties. Waarnemingen van M. Sturm hebben uitgewezen, dat een kind in een gezin gemiddeld ongeveer 71 verschillende
voorwerpen in handen krijgt, terwijl dit cijfer voor gestichtskinderen
slechts 14 bedraagt. Indien het kind de kans niet krijgt een spel te
spelen dat aan zijn leeftijd en zijn individuele behoeften is aangepast,
dan kunnen er ernstige opvoedings- en ontwikkelingsstoornissen ontstaan. Als een vijfjarig kind slechts met mechanisch speelgoed speelt en
niet schildert noch bouwt of op een andere manier jets met zijn handen
maakt, kan dit een ernstige achterstand betekenen. Hebben we genoeg
aandacht voor de diepe behoefte van onze kinderen om vreugdevol uit
te drukken wat hen innerlijk bezig houdt, met behulp van het aangepaste materiaal dat hen kan helpen in hun uitbeeldende en scheppende
arbeid? 10).
9) N. Perquin, Pedagogiek, Bezinning op het opvoedkundig verschijnsel, Maaseik,
1958 4.
10) Documentatie betreffende geschikt speelgoed kan men vinden in N. J. Bakker
en W. M. Nijkamp, Welk speelgoed kiezen ivy voor onze kinderen?, uitgegeven door
de Nederlandse Stichting „Commissie voor huishoudelijke en gezinsvoorlichting" Van
Speykstraat 19, Den Haag. Zie ook de brochures van de Gezinsactie, Belliardstraat
89, Brussel.

Zoltan. Kodaly tachtig
(°16.12.1882)

J. E. VAN ACKERE

DE

geschiedenis van de Hongaarse muziek is een voortdurend weifelen tussen het aanleunen bij de naar wezen en modus Oosters
gerichte volkszang — de Hongaren stammen gedeeltelijk uit het Nabije
Oosten en zelfs uit Azle — en het al of niet overnemen van de Westerse vormen en techniek. De zigeuners, die uit Turkije kwamen, hebben
deze volksmuziek niet geschapen, maar in de meeste gevallen gestimuleerd, overgenomen en met hun versieringen ont-aard. Later nemen
tal van Westerse toondichters, o.m. Schubert, Brahms, Liszt, de Hongaarse volksmuziek in deze vervalste vorm over, als schilderachtig
element. De invloed van de vreemde toondichters wordt in Hongarije
steeds groter en verlamt vele pogingen om een rasechte muziek te
scheppen; het muziekleven is eenzijdig gericht op de Duitse traditie en.
het Weense repertorium. De nieuwere richtingen met namen als Debussy en Stravinsky zijn er praktisch onbekend. Een van de eersten die dit
overwicht hebben gebroken, is Zoltan Kodaly (spreek uit KodaI) geweest.
Deze Hongaarse toondichter, pedagoog en musicoloog, is te Kecskema geboren op 16 december 1882. Behoudens enkele studiereizen,
die hij meestal in gezelschap van Bela BartOk heeft gemaakt, en een
verblijf te Parijs, dat van groot belang is geweest voor zijn ontwikkeling, heeft hij bijna heel zijn leven in Budapest doorgebracht, waar hij
thans nog leeft. Door compositie en onderricht, voordracht en uitvoering heeft hij de herwaardering van de authentieke volksmuziek van
zijn land gediend. Tijdens een aan uiterlijk vertoon onopmerkelijk leven
heeft hij geleidelijk een faam verworven die, eerst overschaduwd door
BartOks persoonlijkheid, uiteindelijk door gunstiger levensvoorwaarden
geholpen, terecht universeel is geworden. Kodaly was lange tijd leraar
aan de muziekhogeschool van Budapest, waar hij tal van bekwame
leerlingen heeft gevormd. Hij is thans erevoorzitter van de Hongaarse
Kunstraad en nog steeds is zijn invloed op het muzikale leven in Hongarije aanzienlijk.
Te Parijs leert Kodaly de muziek van Debussy kennen. Hij begrijpt
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haar belang en betekenis en maakt ze bekend in zijn land, o.m. aan
Bartok. Getoetst aan Kodaly's eigen coloristische neigingen zal het vrije
harmonische stelsel, door Debussy ingevoerd, naast het erfgoed van
het Hongaarse volkslied, een ander voornaam vormingselement van
zijn stijl bepalen. Voor de studie van dit volkslied trekt Kodaly in
gezelschap van zijn jonge vriend Bartok door het land. Hij is een intel-V
lectueel gericht musicus en maakt een proefschrift over de strofische
bouw van het Hongaarse volkslied.
Ook wie niet voor „volksmuziek" voelt en folklore en kunst voor
tegenstrijdige elementen houdt, kan, bij onbevangen luisteren, gewon.
nen worden voor Kodaly's bundels Hongaarse volksmuziek en Ttvintig
Hongaarse volkszangen. Ofschoon ze steeds het woord blijven dienen,
zijn de begeleidingen echte „interpretaties". En vaak zou, enkel met de
begeleiding, de sfeer van het betreffende volkslied weer samengesteld
kunnen worden. In de meeste van deze liederen is de klavierpartij voor
elke strofe verschillend, naar het gevoel en de intonatie van de woorden. Men leze in dit verband Monar Anna (I, 1) of Kit Kene elvenni
(I, 4) of het melancholische zwerverslied Az hol en elmênyek (I, 2),
waar in de begeleiding zo schilderachtig met een druppelend urenmotief
de regenherfststemming wordt gewekt; prachtige akkoordenreeksen
onderlijnen de woorden van de laatste strofe. In A Rossz feleseg (II, 8)
verscherpt de toondichter de contrasten die in de tekst liggen tot een
echt drama: het beurtelings smeken van de treurende dochter en het
cynisch antwoorden van de lichtzinnige moeder, die terwijl haar man
op sterven ligt, liever uit dansen gaat, wordt in de begeleiding dramatisch gespannen door het afwisselen van expressieve „doloroso"-akkoorden en warrelende dansmotiefjes. Asszony, asszony (III, 16) is
een repliek tussen een dronkaard en zijn vrouw op een zeer simpel
dorisch thema. Men zie hoe geniaal Kodaly het kleine gegeven tot een
dramatisch tafereel herschept met een tonaal uiterst grillige en spitsvondige begeleiding. Het geheel wordt een vreselijk twistgesprek.
Merkwaardig zijn ook de soldaten- en rekruteringsliederen, beurtelings
luchtig, droef, dramatisch, zangen van het onderdrukte Hongarije.
De medewerking van Bartok aan de bundel „Twintig Hongaarse
volkszangen" maakt een boeiende vergelijking mogelijk. Bartok is meer
geconcentreerd, harder, cerebraler; Kodaly is warmer, gevoeliger en
harmoniseert kleuriger. Ook de oorspronkelijke werken zullen de verschillen in beider temperament onderlijnen: bouwt Bartok zich een
universele taal uit de stylistische implicaties van de volksmuziek, Kodaly
laat het volkslied meer aan de oppervlakte spelen: de melodie is toegankelijker, de vorm rhapsodischer. Bartok is een schepper van nieuwe
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vormen, Kodaly is meer traditioneel. Bartas muziek is vaak van een
donker schrijnend expressionisme; die van Kodaly zwelgt immer in
behaaglijke klankschoonheid.
Van zijn reis naar Parijs bleef Kodaly een beslissenle bewondering
bij voor Debussy, die hem hielp zich te vrijwaren van de overrompelende Duitse invloed. Deze bewondering is duidelijk merkbaar in de eerste
pianowerken, die sterk verschillen van Bartas martellato-techniek op
dit instrument; of nog in de sonate voor cello en piano, opus 4, waar
ook reeds het Hongaarse volkselement meespeelt. Dit bekoorlijke werk
dat, reeds in het brede aanvangsrecitatief zonder begeleiding, het instrument zo dankbaar belicht, wekt een heel andere sfeer dan de Westerse stijltypes en zendt door de traditionele sonate als het ware een
frisse wind uit het Oosten. Magyaarse elementen worden benuttigd in
de improvisatiestijl van de meditatieve fantasie en, duidelijker nog, in
de huppelende syncopische ritmen van de slotdans. Om het werk mooi
of te ronden keert de brede melodie van het begin, als een poetische
herinnering, in een lichtere toonaard en door prachtige akkoorden gedrag en, terug. Men vergelijke de sonate, opus 4 met de niet begeleide
sonate voor cello, opus 8 (1915), waar de invloed van Debussy uit
verdwenen is. Deze sonate voor cello alleen is in alle opzichten een van
Kodaly's moeilijkste werken. Om de mogelijkheden van het instrument
uit te breiden, eist de toondichter dat de snaren op een ongewone
manier gestemd worden. Naast episoden van meditatieve lyriek vindt
men in dit werk allerlei coloristische recherches, vooral in de finale
waar nu ook duidelijker dan in opus 4 de sporen van Kodály's studie
van de volksmuziek te vinden zijn. Het lijkt alsof men in deze finale
allerlei andere instrumenten hoort, vooral tamboerijnen. Ritmische formules en rijke dansmotieven die een aanleiding worden tot allerlei
technische instrumentale knepen, roepen als het ware een volksfeest op.
Vooral in zijn eerste periode heeft Kodaly druk de kamermuziek
beoefend. Een merkwaardig werk is ook het strijkduo, opus 7 (1914),
melodisch zeer rijk — met gebruik, zoals in de cellosonates, van een
dalende vrije mineur met uitschakeling van de tweede graad — vooral
dan in het adagio, waarvan het middendeel een dramatisch contrast
biedt. Ondanks de schrale bezetting (een viool en een cello) is het
werk ook harmonisch rijk uitgewerkt en we moeten toegeven dat het
heel wat kleuriger en opgewekter klinkt dan de abstracte Duosonate
van Ravel voor dezelfde bezetting.
Typisch voor Kodaly is de methode die hij ook in zijn tweede strijkkwartet van 1917 aanwendt: aanleunen bij de traditionele vormen in
15
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het eerste deel, dat een allergo in verdichte sonatevorm is, terwijl het
tweede deel, zoals gewoonlijk, een reeks dansen met volkse inslag biedt,
die hier van een recitatief over een allegretto naar het giocoso uitstijgen.
Men beluistere Koddly's behandeling van het volkslied nog in de
bekende Dansen uit Galanta (1933), een album van jeugdherinneringen uit de kleine stad tussen Wenen en Budapest. De dansen zijn
toverachtig geharmoniseerd en in een losse, echt rhapsodische orkestratie gekleed. Het beginthema, van een zigeunerkapel te Galanta afgeluisterd, krijgt geleidelijk relief door timbre en harmonie, ontvouwt een
diepe nostalgie, die in de laatste dans plaats maakt voor een wervelende
ritmische uitbundigheid. Niet minder kleurig zijn de oorspronkelijk voor
klavier opgevatte vier Dansen van Maroszek (1930), door eenzelfde
intrada aaneengeregen. Volkselementen vindt men ook in de bekende
suite uit het zangspel Hary Janos (1925 - 7), de Hongaarse „Don Quichot": by. in het lied dat hij voor een Hongaarse schone zingt of in de
ruisende „verbunkos". Ongerept geurt deze kunst met volkse inslag uit
Koddly's vele a cappella-koren, ook voor kinderen, of uit sololiederen
als de rijk geharmoniseerde Kaclar Kata op een oude Transsylvanische
melodie. De wetenschappelijke vorser en pedagoog Kodaly, reflexiever
van aanleg dan de meer intuitieve Bartok, heeft de zangkunst en -methodes in zijn land in nieuwe banen geleid. Een resumee van Koclaly's
vocale fixering van het volkslied vindt men in het zangspel De spinkamer, waarin de meest verscheidene oogst-, liefde-, treur- en luimige
liederen aaneengeregen zijn op een gegeven van Kodaly's vinding, in
afwisseling met instrumentale tussenspelen.
TerwijI Bartok zich vooral tot de instrumentale muziek richt, heeft
Kodaly een voorkeur voor de stem. Een getuigenis hiervan geeft ook
zijn geestelijke muziek, die bij Bartok ontbreekt. Kodaly heeft, zoals
Szymanowsky in Polen, zoals Janacek in Bohemen, getoond hoe de
religieuze muziek op gelukkige wijze inheemse elementen kan opnemen.
Kodaly heeft, zijn eigen aard volgend en zonder iets aan de Gregoriaanse muziek te ontlenen, in de tijdens de negentiende eeuw verdorde,
godsdienstige toonkunst een nieuw geluid gebracht.
De Witte-Donderdaghymne Pange lingua verduidelijkt hoe de Westerse traditie en de Oosterse folklore tot dezelfde religieuze sfeer kunnen samenwerken. Wijst het fugato van het voorspel op de eerste
invloed, dan is in het thema van de eerste strofe met zijn typisch
„Magyaarse" dalende kwart reeds de tweede te onderkennen.
De Psalmus Hungaricus (1923) voor tenor, koor en orkest, is opgevat naar een van Davids droefste psalmen (LV), waarin de pro feet,
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door iedereen verlaten en overmand door wanhoop, de Heer om hulp
smeekt. Met de na-oorlogse ontreddering van zijn land voor open,
schreef Kodaly een werk dat, ofschoon voor de feestelijke herdenking
van de vereniging van Buda en Pest besteld, veel sombere en tragische
uitvallen heeft met, daartussen, ook hoopvolle accenten. Het koor, dat
soms tot een machtig achtstemmig ensemble uitgroeit, is meesterlijk
behandeld.
Het Te Deurn (1936) is andermaal een werk van de patriot Koddly,
geschreven ter herdenking van de herovering door de Hongaren (historisch juister: de ontruiming door de Turken) van Budapest. De
pseudo-Ambrosiaanse hymne wordt persoonlijk ge-interpreteerd: ze
wordt niet zozeer triomfantelijk als wel dramatisch opgevat, met of en
toe een bijna droeve ondertoon.
De Missa Brevis in ternpore belli, een smeekgebed om vrede, doortrild van het tragische tijdsgebeuren, werd begin 1945 voltooid in de
kelders van het Opera-gebouw te Budapest, waar de toondichter zich
tijdens het zeven weken lange Duits-Russische bombardement schuilhield. Fragmenten van een vroegere instrumentale orgelmis werden
overgenomen, zoals nog te merken is aan het „Introitus- en het „Ite
Missa est" voor orgel, die de traditionele gezongen delen omsluiten.
Hier is de Missa brevis doorschokt van een ontroering die er een andere
„Psalmus Hungaricus" van maakt, elders is ze van een extatische
ingetogenheid. Een pure en sobere vocale lijn, aan de zuiverste Palestriniaanse traditie ontleend, wordt afgewogen door een zin voor zinnelijk-zwelgende harmonische kleur. Kort geleden heeft Koddly de
orgelpartij georkestreerd, o.i. zonder de expressieve kracht van zijn Mis
te verhogen, integendeel! en een Credo ingelast. Ook in de vocaalreligieuze werken heeft de Hongaarse volksmuziek in modale en andere
wendingen, in cadenzen en elders, de nieuwe klank van deze muziek
helpen bepalen.
Tot Kodaly's belangrijkste orkestwerken behoren een Concerto
(1940) en de symfonische variaties op het volkslied: „vlieg, pauw,
vlieg" (symbool van de drang naar bevrijding uit de politieke verdrukking ). Dit laatste werk, in 1939 gecomponeerd, kan doorgaan als een
synthese van Kodaly's instrumentale en orkestrale techniek en van de
rijke consequenties die hij voor zijn stijI uit de studie van het volkslied
heeft getrokken. Het onbenullige volkswijsje wordt in praalrijke harmonieen en orkesttimbres gekleed en uitgewerkt in zestien beurtelings
dramatische, dromerige, triomfantelijke episoden, steeds overgeleid of
voorbereid door een melodisch of harmonisch bindteken. In het thema.
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door Koddly vroeger al opgetekend, vindt men verschillende kenmerken
van de oud-Magyaarse zang: het is in de pentatonische ladder en telt
vier isometrische zinnen, ritmisch herkent men het vrije parlando-rubato
en de typische eindsyncopen.
Eensdeels bewaart en ontwikkelt Koddly het Hongaars karakter van
zijn thema met al wat het harmonisch en ritmisch impliceert: aldus in de
7e variatie (vivo) voor hobo, die echt Oosters-Aziatisch klinkt en de
oorsprong van de oude Magyaarmuziek verraadt; in de 15e variatie
wordt het danskarakter tot uitdrukking gebracht. Harmonisch steunt hij
sterk op de kwart, zoals bij het pentatonisch karakter past. Anderdeels
zal de toondichter het Hongaarse motief op zijn eigen harmonisch temperament enten, ook diatonische en westerse harmonische eigenheden
benuttigen, en het toetsen aan de symfonische variatievorm die hier tot
zijn hoogste ontwikkeling en zijn rijkste orkestrale mogelijkheden is gebracht: in sommige variaties worden Hongaarse instrumenten als de
tilinko nagebootst (met de piccolo-fluit), terwijl b.v. het tintelende orkest van de 10e variatie ons naar het Mongools-Chinees oertype van de
melodie terugvoert. Elders echter, b.v. in de 14e variatie, heeft Koddly
zich zijn ontmoetingen met de Franse muziek ten nutte gemaakt en
klinkt in het impressionistische spel met fluit en harp duidelijk de studie
van Ravel door. Het geheel echter, geordend naar een organische en
logische structuur en bekroond met een apotheotische finale, is een der
sterkste getuigenissen van de musicus Koddly en van de Hongaarse
muziek: een soort schitterend tapijtwerk, waarin al de episoden op een
eenheidsstof geregen zijn en waarin geuren en kleuren van gans Hongarije verweven zijn tot een rijkgeschakeerde synthese.
Sindsdien heeft Kodály nog een symfonie geschreven die onlangs to
Brussel is uitgevoerd, maar die niets nieuws brengt en een soort herschouwen is. Men vindt er de kwart als basismelisme, de pentatonische
structuur en andere elementen terug, die van het Hongaarse volkslied
komen.
Koddly is, in het licht van zijn tijd, noch een agressief noch een zeer
progressief toondichter, maar een volbloed musicus, wiens muziek de
nogal zeldzaam geworden indruk maakt van steeds voor het „genoegen" van de toehoorder geschreven to zijn.
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Leven op de snijtafel
I. De klassieke bestudering van de cel
DRS. S. J. v. d. GRINTEN S.J.

r

ABORATORIA, waar honderden wetenschappelijke werkers met hun medeL helpers gebogen staan over het verschijnsel zijn niet meer weg te
denken uit de maatschappelijke structuur van bijna alle landen in West en Oast.
Met veel geduld en doorzettingsvermogen ontfutselt men nieuwe feiten aan het
leven. Deze verrijken op de eerste plaats de wetenschap; maar ook de maatschappij krijgt, zij het in vertraagd tempo, deel aan deze nieuwe kennis via
geneeskunde, landbouwverbetering en levensvoorzieningen. Men kan zelfs niet
ontkennen, dunkt me, dat de verworven biologische kennis medebepalend is
geworden voor het beeld, dat de huidige mens zich van zichzelf en van de
wereld om hem heen vormt. We denken dan onmiddellijk aan beschouwingen
als die van Teilhard de Chardin. En een wereldbeeld speelt mee in 's mensen
hoogste aspiraties.
Des te verwonderlijker is het dan ook dat velen nauwelijks weet hebben van
al hetgeen zich in deze laboratoria afspeelt: waaraan zoveel belastinggeld en
zoveel menselijke arbeid en vemuft wordt besteed, wat experimenteren eigenlijk
van de onderzoeker eist, in welke dimensie het onderzoek zich beweegt, en wellicht de belangrijkste overweging, welke menselijke waarden in de researchcentra tot hun recht komen. Bij een publikatie over recente biologische ontdekkingen verzucht de redactie van een onzer dagbladen dat het biologisch onderzoek voor de leek even ontoegankelijk is als het gebied van de atoomenergie.
Ook al wordt men zo nu en dan door een gids meegenomen in dit onbekende
gebied, men snapt er al gauw niet veel meer van en verdwaalt onderweg.
Ondanks dit vooruitzicht wil schrijver dezes trachten in enkele publikaties, stap
voor stap voortgaande, dit gebied van menselijke arbeid wat te ontsluiten. Het
gaat hem op de eerste plaats om een suggestie over te brengen, met enkele
voorbeelden als kapstok, en minder om de uiteenzetting van een gespecialiseerd
onderwerp.
De cel in het brandpunt

De veelzijdigheid van het verschijnsel 'leven' random ons heen weerspiegelt
zich in de talrijke sectoren van het biologisch onderzoek: paleontologie of geschiedenis van het leven, leer der natuurlijke levensgemeenschappen van plant
en dier, dierpsychologie, etc. om er maar enkele op te sommen. Zander in het
minst het belang van deze deelgebieden te willen verkleinen, moet toch, dunkt
me, feitelijk geconstateerd warden, dat een zeer groot gedeelte van de anderzoekers hun aandacht richten op de cel. De cel is momenteel brandpunt van
biologisch onderzoek. Op de vraag naar de oorzaak van deze concentratie van
de researcharbeid op de cel kan men verklaringen putten uit motieven van een
momenteel levende zuiver-wetenschappelijke belangstelling of van meer actuele
probleemstellingen in de geneeskunde zoals het kankeronderzoek. Toch meen ik
ander dit alles een meer algemene drijfveer te kunnen ontdekken, die het onder-
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zoek in deze richting stimuleert. Kortweg zou men deze 'collectieve' intuitie
kunnen samenvatten in de stelling, dat voor deze wetenschappers kennis van
de levende cel min of meer gelijk staat met kennis van het leven in meer algemene zin. Waarop is deze biologische intuitie gebaseerd? Want zij heeft tot nu
toe toch meer van een geloof dan van een wetenschappelijke theorie.
Eerste kennismaking
Tot ongeveer 1900 bestond de voornaamste bron van kennis van het leven uit
waarnemingen; het 'experiment' was toen nog veel minder van betekenis. Men
bekeek zijn objecten nauwkeurig, observeerde en beschreef vorm en werking, en
men werd daarin zo geboeid door de grate varieteit, dat veel wetenschappelijke
discussies zich concentreerden rand klassificatie, naamgeving en onderlinge
afhankelijkheid. Hoe scherper het menselijk oog wist waar te nemen, des te
beter kwam men van zijn biologisch object op de hoogte.
Het is dus niet verwonderlijk, dat de cel met zijn kleine afmetingen pas
onderwerp van wetenschap kon warden, nadat a. a. Anthony v. Leeuwenhoek in
1632 het bereik van het menselijk oog enige honderden malen had vergroot
door het gebruik van zijn eerste lichtmicroscoop: een kleine constructie van
lenzen, waardoor een zeer klein voorwerp goed kon warden waargenomen, mits
het voldoende belicht of doorlicht werd. Naast de bekende, met het blote oog
zichtbare, levensvormen ging voor v. Leeuwenhoek een volkomen nieuwe wereld
open van planten en dieren. Hij maakte kennis met de bacterien, met de kleine
oerdiertjes en met de menselijke spermacellen. Ongeveer tegelijkertijd anderzocht Robert Hooke in Engeland met de microscoop ander plantenmateriaal en hij nam
waar dat b.v. kurk, de dode bast van de kurkeik, uit allerlei compartimentj es bestond met een
eigen wand, precies zoals het raat in een bijenkorf. Hij noemde deze compartimentj es: cellulae, cellen. Hij interpreteerde ze echter niet
read, zoals wij thans weten, maar langwerpig,
als vezels. De eerste afbeelding van een cel is
fig. 1 Celstructuur van kurk, zoals
ook van zijn hand: een afdelinkje met een eigen Robert Hooke deze voor het eerst
waarnam en uittekende
wand en met een niet nader te bepalen inhoud
(zie afb. 1).
Natuurlijk wist Hooke nog niet, dat hij een dode cel had geobserveerd. Wel
zag hij bij andere plantencellen, dat de inhoud soms vloeibaar kon zijn, maar
deze vloeistof 'beschouwde hij als de voedingsstof voor de plant, die door de
vezels zou stromen.
Algemene celtheorie
De cel was nu ontdekt. Het duurde echter ongeveer 200 jaar, voordat de
studie ervan definitief op gang kwam. Er ligt wel enige verklaring in de historie
voor deze in onze ogen merkwaardige vertraging. Zoals reeds terloops gezegd,
de meeste biologen waren in beslag genomen door kwesties van beschrijving en
vergelijking der vormen. De ontdekking van de geheel nieuwe wereld der cellen
maakte het gebied voor klassificatie-studies nog vele malen grater. Ook kwam
men er toentertijd nog niet gemakkelijk toe onderdelen van het organisme min
of meer los van het geheel te beschouwen, am die vervolgens aan een micros-
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copisch onderzoek te onderwerpen. Deze wijze van benaderen kwam pas langzaam op gang, eerst bij planten, later ook bij dieren. Bovendien zette zich na de
eerste waarneming van de menselijke zaadcel een vreemde gedachte vast: in de
spermacel zou het volwassen organisme, zij het in miniatuurverhoudingen, reeds
volkomen aanwezig zijn. En stilzwijgend werd deze zienswijze, welke in de
hand werd gewerkt door opvattingen omtrent de totaal passieve rol van het
vrouwelijke organisme, ook op andere cellen toegepast. Onderzoek van de
celstructuren onder het microscoop had dus weinig zin, wanneer men met meer
gemak hetzelfde kon waarnemen in grotere verhoudingen.
De microscopische anatomie, de analyse van de fijnere opbouw van organen
en onderdelen van het organisme begint vanaf ongeveer 1800 belangrijk te
worden. De onderzoekers krijgen er oog voor dat de anatomische les van de
levende organismen niet beeindigd is met de beschrijving van vorm en zichtbare
structuur. Overal gaat men de cel in haar juiste gedaante ontdekken, en zo lanceren onafhankelijk van elkaar Theodor Schwann en Matthias Schleiden, geleerd
door eigen ervaring en waarnemingen van anderen, in 1839 hun algemene
celtheorie: alle levende organismen, planten en dieren, zijn opgebouwd uit
cellen. Even later formuleerde Rudolf Virchow dit inzicht op een andere, en
misschien voor ons meer moderne manier: de cel speelt in het organisme een
unieke rol als vat van levende materie. Bovendien stelde hij nog een tweede
theorema: omnis cellula e cellula, elke cel is ontstaan uit een andere cel: heel de
levende materie op aarde is een onderbroken snoer of bedding van cellen.
Deze laatste stelling vormt een basisgegeven voor o.a. de erfelijkheidsleer. In
meer eigentijdse terminologie klinkt de celtheorie: de cel is de kleinste levende
eenheid die geheel is toegerust om de levende materie temidden van haar milieu
in stand te houden.
Uitbloei van het onderzoek
Het is niet moeilijk zich voor te stellen, welk een krachtige impuls van deze
algemene celtheorie op het biologisch onderzoek is uitgegaan. Alle levende
organismen in heel hun variaeit werden hier onder een noemer gebracht. Men
ging richting ontdekken in een vraagstelling van meer wezenlijke aard: de vraag
naar het leven als algemeen optredend verschijnsel. Een explosie van onderzoek
is het gevolg. Tussen 1840 en 1900 wint de cel op alle punten terrein; de
celleer (cytologie) begint een eigen plaats te veroveren bij het onderzoek.
De tweeledige probleemstelling, die ieder onderzoek naar het leven begeleidt,
die omtrent de structuur en omtrent de functie, gaat nu ook op de cel toegepast
warden. Niet alleen ondervindt men, dat veel kwesties van ontwikkeling en
functie, bij hogere dieren waargenomen, op bevredigende wijze worden geinterpreteerd in termen van cel-activiteit; maar ook de cel zelf, als kleinste levenseenheid, wordt in het onderzoek betrokken. Laten wij ons in dit artikel beperken
tot een kleine kennismaking met die klassieke weefselleer (histologic) en
cytologie.
Microscopisch onderzoek
De wetenschappelijke arbeid van de meeste histologen tussen 1840 en 1900
bestond voornamelijk in het beschrijven van de waarneembare structuren in
allerlei soorten van cellen, uit alle lagen van planten- en dierenwereld: een
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massaal inventarisatiewerk, waarmee wij heden ten dage nog geenszins gereed
zijn gekomen. leder bepaald weefsel, b.v. longweefsel, leverweefsel, hersenweefsel, vertoont een eigen type van cellen. En voor zover men nog iniet geinteresseerd was in de speciale functie van deze of gene cel, of van een ander celonderdeel, ging het biologisch onderzoek in deze 60 jaren eenzelfde gang als de
ibeschrijving van planten en dieren voordien.
Zoals de ontdekking van het eencellig seven door v. Leeuwenhoek ons leert,
hangt onze kennis omtrent de cel af van het instrument waarmee wij kunnen
waarnemen. Hij wist met zijn miscroscoop het gebied van onze kennis vele
malen te vergroten door een verfijning aan te brengen in de tot dan toe meest
gebruikte biologische methodiek: de waarneming met behulp van het licht via
het menselijk oog. Weliswaar bestond de eerste microscoop uit een zeer primitieve constructie van enkele lenzen waaronder op een staafje het voorwerp werd
bevestigd, er werd toch een vergroting mee 'bereikt van ongeveer 400 maal.
Sindsdien zijn alle onderdelen van het microscoop tot het uiterste verfijnd,
waarin vooral de Duitse optische industrie een grote rol heeft gespeeld: belichting van het voorwerp, slijpen en samenstelling van het lenzenstelsel, correctie
op lensafwijkingen en instelbaarheid op het voorwerp, dat alles bereikte reeds
rond 1900 zijn hoogste vervolmaking. Men kan, technisch gezien, wel zeggen,
dat in die tijd alle mogelijkheden van het lichtmicroscoop waren 'benut. De
grootst mogelijke vergroting welke het lichtmicroscoop kan bereiken, en waarbij
detailwaarneming nog mogelijk is, ligt rond 1400 maal. Alle ingewikkelde
optische wetmatigheden, die bij de beeldvorming een rol spelen, zijn dan tot het
uiterste toegespitst. Aileen de ontwikkeling van dit instrument voor onderzoek
naar Leven is al een staaltje van menselijke arbeid en geduld, van vernuft om alle
fysische eigenschappen zodanig te combineren, dat men tot de hoogste prestatie
komt.
Dimensies van het celonderzoek

De studie van de cel speelt zich dus blijkbaar voor een groot gedeelte af
onder het microscoop, in een andere dimensie dan waarin wij normaal onze
ervaringen beleven. Zoals de geoloog en de paleontoloog zichzelf voortdurend
geweld moeten aandoen, om bij het verstaan van de geschiedenis der aarde niet
met menselijke tijdsperioden van eeuwen te rekenen, maar alle processen te zien
in perioden van 100.000 - 1.000.000 jaren, of zoals de sterrekundige en de
astrofysicus moet trachten te meten met de onvoorstelbare afstanden van by.
lichtjaren, zo zal de 'bioloog, die zich toelegt op de cel, (en alien die hem hierin
enigszins willen volgen), moeten leren alle feiten in een kleine dimensie te
begrijpen. Aileen in een strikte onderwerping aan deze feitelijk gegeven orde
van grootte kan een juist oordeel over de levende cel worden verwacht. Dat
eist van de onderzoeker een voortdurende lichamelijke en geestelijke inspanning.
Wanneer wij dus uitgaan van een kleine, nog voorstelbare grootheid van 1
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ste ander de cellen van by. het menselijk lichaam, nl. de menselijke eicel, bij
afmetingen van ongeveer 0,1 mm. De meeste andere cellen, zoals de rode bloedlichaampjes, zijn nog eens 10 maal kleiner, de bacterien zelf 100 maal kleiner.
De millimeter blijkt voor de cel een veel te grate maat; wij hebben behoefte aan
een kleinere maateenheid, zoals wij de doorsnede van een schroefbout of de
dikte van papier ook niet meten in meters of in centimeters. De nieuwe maat is
de it (= 0,001 mm).
Dun en doorzichtig
De zichtbaarheid van een voorwerp voor het menselijk oog hangt nauw samen
met de hoeveelheid en de aard van het licht dat het voorwerp uitstraalt, een
stelling waarmee ieder wel vertrouwd zal zijn. Een klein voorwerp onder de
microscoop, zoals een cel, zal slechts heel weinig licht uitstralen, terwijl daarvan
bovendien een behoorlijke hoeveelheid verloren gaat bij de gang van de stralen
door de glazen lenzen. Van Leeuwenhoek plakte zijn celmateriaal op een
staafje onder de lenzen en probeerde met heel primitieve middelen van opzij
zoveel mogelijk licht op dat materiaal te concentreren. Maar zijn planten- en
dierencellen weerkaatsten dat licht naar alle kanten, naar opzij, naar onder, en
dus slechts gedeeltelijk naar boven in de lenzen. Dit betekende weer minder
lichtsterkte, minder zichtbaarheid. In de loop der jaren hebben de onderzoekers
ontdekt dat het beste effect van het licht wordt verkregen wanneer het van
onder recht in de lenzen wordt samengebundeld. Men ging het weefsel tussen
lichtbron en lens plaatsen. Kijkend in het microscoop kon men nu de cellen
gaan onderscheiden. Dit is bij het microscopisch onderzoek de meest gebruikte
methode geworden. De concentrering van het licht op het voorwerp, en de
dosering ervan, bleken een vitale factor te zijn in het onderzoek van de cel,
bouwsteen van de levende natuur.
Wil het weefsel echter doorlichtend zijn, een noodzakelijke voorwaarde om
het goed te bestuderen, dan is hiervan het onontkomelijke gevolg dat het stukje
weefsel zeer dun moet zijn. Een tweede gevolgtrekking hieruit, nauw samenhangend met de eerste, wordt wellicht het best geillustreerd aan een voorbeeld.
Wanneer men de artistieke lijnen van een gebrandschilderd raam wil bekijken,
verkeert men in een ideale situatie, wanneer tussen zon of lamp 'en de ogen van
de toeschouwer zich alleen het raam van de kunstenaar bevindt. Plaatst men
twee verschillende ramen achter elkaar, dan kan men noch van de ene, noch van
de andere voorstelling een indruk krijgen. Ongeveer dezelfde omstandigheden
treft men in het weefselonderzoek aan. Wenst men een scherp beeld van de
ligging der cellen in een orgaan, of a fortiori van vorm en structuur van een
enkele cel, dan zal het weefselstukje niet dikker mogen zijn dan de dikte van
een cel. Dit betekent bij de meeste cellen een ideale dikte van 4 - 7 iu. Probeerde
men vroeger weefselcoupes van deze afmetingen met de hand te snij den, tegenwoordig zijn hiervoor geperfectioneerde apparaten geconstrueerd, die met behulp van een zeer scherp mes hele series coupes van gelijke dikte kunnen vervaardigen. Deze instrumenten, microtomen genaamd, kunnen echter bekwaamheid en vakmanschap niet vervangen.
Het weefsel moet voorbereid worden
Het is echter onmogelijk een vers orgaan met een microtoom te bewerken,
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b.v. een stuk verse lever van een of ander proefdier. Het dierlijk lichaam bestaat
voor ongeveer 70% uit water en een zeer dunne coupe van het weefsel zou niet
bestand zijn tegen de geweldige kracht van het vlijmscherpe mes. Het weefsel
moet worden verhard. Dit bereikt men door zoveel mogelijk al het losse water
te vervangen door was of paraffine. Water en paraffine verdragen elkaar echter
niet zodat men enkele tussenstadia moet doorlopen alvorens het stukj e leverweefsel is ingebed in de praffine. Daarna kan het met kundigheid worden
gesneden.
Wij maakten hier kennis met enige noodzakelijke voorbereidingen voordat
het weefsel ander het microscoop kan worden gelegd. Meestal wensen wij echter
ook monsters van het weefsel te bezitten, welke duurzaam zijn. De voorbereidingen immers kosten tijd, de bestudering van de cellen kost tijd, en willen wij
vergelijkingen maken met andere soorten weefsels of cellen, dan zijn daarmee al
gauw dagen of weken gemoeid. Cellen en weefsels zijn niet onbeperkt houdbaar. Evenals het gehele organisme bestaan ook zij voor een groot gedeelte uit
water. Een enkele cel zonder bescherming onder het microscoop gelegd, droogt
binnen enkele minuten uit. En ook al omgeven we deze cel met water, dan nog
zal zij niet houdbaar zijn. De cel is of gaat meestal dood en in iedere dode cel
begint onmiddellijk en automatisch een proces van zelfafbraak. Daar komt nog
bij dat de meeste cellen worden aangesneden, zijdelings of middendoor, wanneer we voor de bestudering groepen cellen of weefsels in zeer dunne stukjes
moeten verdelen: de vloeibare inhoud van het protoplasma, die Robert Hooke
reeds had geobserveerd, stroomt weg, en met de vergroting van het microscoop
ziet men niets anders meer dan de lege of halflege wanden van wat eens de cel
was. Willen we dus iets terugvinden van de levensstructuren, dan moet vorm en
inhoud van de cel voor het onderzoek worden vastgelegd, gefixeerd. Men gaat
daarbij niet anders te werk dan in een inatuurhistorisch museum. Daar zet men
dieren, planten of organen op sterk water om ze te conserveren: in het laboratorium worden weefsel en cellen eveneens met sterk water bewerkt, d.w.z. met
'formaline, alcohol of enige andere chemische stoff en. De vorm, maar vooral de
inhoud van de cel, die voor een groat gedeelte uit eiwitten bestaat, wordt vastgelegd, ongeveer zoals eiwit uit een kippeèi in kokend water stolt en onoplosbaar wordt. Tot het vakmanschap van de onderzoeker in zijn witte jas 'behoort
het nu om nauwkeurig die chemische stoffen voor deze bewerking uit te kiezen,
die de cel wel goed fixeren, maar daarbij de aanwezige structuren van de levende cel zo min mogelijk veranderen. In weken een onmogelijke opgave. Het altijd
dynamische leven is niet te vangen in een onbewegelijke en vastgelegde stxuctuur. Het is goed hier te bedenken, hoe de onderzoeker in zijn microscoop dus
altijd slechts een momentopname van het leven bestudeert, en dan nog wel een
afbeelding daarvan. Wat hij ziet kan soms een kunstmatig verwekte structuur
zijn, een artefact. Alleen door het combineren en onderling vergelijken van een
groot aantal van deze momentopnamen, en door vergelijking van de afbeelding
met de levende cel, voorzover dat mogelijk is, zal hij zich enig inzicht verwerven
in het leven zoals zich dat in het levende organisme afspeelt. Dit wordt nog
verduidelijkt door het vervolg van het onderzoek.
Gekleurde afbeeldingen
Wie zich na het stellen van alle genoemde condities en voorbereidingen met
zijn stukje lever-weefsel achter het microscoop zet om eindelijk te kunnen gaan
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waarnemen, komt bedrogen uit. Hij ziet hoegenaamd niets. Laten we ons, om
dit in te zien, nog even keren naar het voorbeeld van het glas-in-lood-raam.
Normaal worden daarin de voorstellingen uitgebeeld door een kunstzinnige
compositie van kleurige stukjes glas van verschillende vorm, welke ieder omlijnd
worden door, en gevat zijn in de zwarte lijnen van het lood. Oak al zou men
het gekleurde glas op onzichtbare wijze aan elkaar voegen en de zwarte lijnen
van het lood achterwege laten, dan nog zou de figuur zichtbaar blijven, zij het
misschien minder expressief. Maar gesteld, dat wij met gebruikmaking van het
laatstgenoemde procede een raam zouden samenstellen uit stukjes glas die alleen
verschillen in vorm en dikte en soort van het glas, maar alien dezelfde geelwitte
kleur hebben, dan kunnen we, dunk` me, op een zonnige dag nauwelijks iets
van een compositie waarnemen. Geen contouren, alleen wat onregelmatig gebroken licht. Zo vergaat het ook de nieuwsgierige wetenschapper, die zonder
verdere voorbereidingen het weefsel onder zijn lenzen wil onderzoeken. Het
scherpe en geconcentreerde licht valt van onder door het weefsel, maar het
verschil in breking in de meestal ongekleurde onderdelen van de cel is zo gering,
dat men nauwelijks iets goed kan onderscheiden. Kleurt men echter de geprepareerde en gefixeerde cel, dan krijgen kern, celwand, cytoplasma en andere onderdelen een duidelijk relief. De kleurstoffen, die men in het klassieke weefselonderzoek gebruikt, — er zijn dikke boeken vol recepten, —
heeft men meestal proefondervindelijk ontdekt: verschillende kleurstoffen maakten telkens andere onderdelen van de
cel goed zichtbaar zodat men ook bier door vergelijking een
inventarisatie van weefsels en cellen kon bereiken. Welk
beeld de histologie zich aldus van de cel heeft gevormd en
hoe het onderzoek zich daarop heeft ontwikkeld, vormt het
onderwerp van een volgend artikel. Wel is uit het onderzoek
van de tweede helft van de vorige en de eerste decennia van
deze eeuw komen vast te staan dat de algemene celtheorie
ten voile geldingskracht heeft (zie fig. 3).
Er ligt een lange weg tussen het in handen nemen van een
stukje vers weefsel, afkomstig uit het dierlijk organisme, en
SOAL
de neerslag van onze kennis daarover in de klassieke hand- fig. 3 Lengte-doorsnede door de groeiboeken, met zijn beschrijvingen van methodes en resultaten,
top van een hair in
en met zijn fotografische of hand-getekende illustraties van de huid (rechter
microscopische preparaten. Het leven geeft zichzelf niet ge- helft), geheel opgebouwd uit cellen. De
makkelijk prijs. Voorwaarde voor wetenschappelijk verant- celkernen zijn het
woorde kennis is vooreerst een fysisch en technisch zo per- meest opvallend ; de
celwanden zijn op
fect mogelijk instrumentarium. Daarachter staat dus het enkele
plaatsen
apparaat van de optische industrie en een groep van bekwazichtbaar.
me technici. Vervolgens moet het weefsel voor het onderzoek
een nauwkeurige preparatie ondergaan. De lezer zal begrijpen, hoe met name bij
een uitgebreid onderzoek al deze handelingen voor ieder microscopisch preparaat onmogelijk door de onderzoeker zelf kunnen worden volbracht. Op de
laboratoria is daarom een team van wetenschappelijke medewerkers, van assistenten en analysten, onontbeerlijk, die de meer gestandaardiseerde werkmethoden
uitvoeren en details uitwerken. Met het toenemen van het aantal toegepaste
technieken zal deze groep in aantal groeien. Zij dragen een essentiele verantwoordelijk'neid in het wetenschappelijke bedrijf. Want zoals uit het voorgaande
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blijkt is ook van hun nauwkeurige arbeid het uiteindelijk begrip en inzicht
afhankelijk. Men zou de laatstgenoemde groep onrecht aandoen wanneer de
resultaten van de wetenschap alleen werden toegeschreven aan de geleerde specialist, die het onderzoek leidt, en die uiteindelijk de gegevens, welke werden
verkregen, in synthese samenbrengt en afrondt.
Tenslotte is daar het eigenlijk onderzoek via het microscoop, waaraan we
weinig aandacht hebben besteed. Ik denk hier aan de geestelijke inspanning van
nauwkeurige waarneming, aan de kritische vergelijking en combinatie der gegevens, aan het moeizame werk bij het ontwerpen van een verantwoord beeld in
de juiste dimensie, aan de terugslag welke volgt op mislukkingen, die in geen
enkel onderzoek zijn weg to denken. En daarbij mogen we ook de lichamelijke
vermoeienissen van dit wetenschappelijke werk niet vergeten. Want ook al
ontwerpt het microscoop voor ons oog een vergroot beeld van het object, het
blijft een virtueel beeld; de onderzoeker zal gebogen moeten zitten over zijn
instrument, met geheel zijn lichaam geconcentreerd op de verlichte vierkante
centimeter, waarop de lenzen van zijn microscoop staan gericht. Het leven geeft
zich niet gemakkelijk prijs; slechts in het zweet zijns aanschijns, en in anderwerping aan de natuur zal de mens zijn heerschappij over de wereld kunnen
handhaven en uitbreiden.

CONCILIEKRONIEK

Eerste indrukken
over het Concilie

P. FRANSEN S.J.

P het ogenblik dat wij naar Rome vertrokken, begin oktober, waren overal
waar wij persoonlijk over het Concilie hadden horen spreken, de verwachtingen nogal aan de lage kant. In New York was men tamelijk sceptisch, zelfs
onverschillig; in Londen verwachtte men niet veel van de eigen bisschoppen;
in Oostenrijk rekende men wel op kardinaal Koenig, maar een zwaar ongeval
had hem ernstig verzwakt. In Nederland waren sommigen zo bitter gestemd, dat
kardinaal Alf rink, juist voor zijn vertrek naar Rome, het tot zijn plicht rekende
enkele punten recht te zetten. Ook in Belgie kon men in sommige kringen geen
redelijke verwachting uitspreken, zonder voor een naieveling te worden uitgemaakt. Het was met een zwaar hart dat wij naar Rome vertrokken. Al konden
we moeilijk geloven, dat de Voorzienigheid drie jaar lang zoveel moeite en
hoop had toegelaten en dat dit alles nu gewoon — men vergeve ons het woord
— met een sisser zou aflopen.
Het „klimaat" van de Paus
Tijdens de openingsplechtigheid zaten wij, als reporter van de B.R.T., onder
de basiliek, in een klein, donker kapelletje, toegewijd aan Santa Maria delle
Febri, ook delle Parturienti genoemd. Een betere patrones kon men moeilijk
vinden! Terwijl wij, samen met een twintigtal reporters uit alle landen op het
zilver-grijze scherm van de video's de ceremonies volgden, kregen wij vooraf
van de RAI een Italiaanse vertaling van de openingsrede van de Paus. Daar
mijn collega van de B.R.T. de plechtige processie versloeg, keek ik gauw de
tekst even na. En ineens kwam er weer hoop in mijn hart. II( fluisterde hem
ontroerd toe: belangrijk, zeer belangrijk!
En inderdaad men kan de betekenis van deze pauselijke boodschap bij de
opening van het Concilie moeilijk overschatten. Na drie weken komen vele bisschoppen er nog steeds op terug. Het Concilie werd niet samengeroepen om zich
te verliezen in theologische disputen. Wij bezitten een rijke geloofsschat, in de
vorige Concilies vastgelegd en trouw in de Kerk bewaard. Onze taak op dit
ogenblik is, deze waarheid te doen lichten over de wereld, en vooral pastoraal
aan te passen aan de behoeften van onze eeuw. De rede van de Paus getuigde
tevens van een robuust optimisme. Onze tijd is niet slechter dan de vorige. Wat
zouden wij onze waarheid met geweld van wapenen aan anderen willen opdringen! Zij spreekt voor zichzelf. Laten wij de Heer danken dat de Kerk bevrijd is
van de al te enge banden met de Staat, die zelfs in christelijke tijden de Kerk
veel meer onderwierp aan de politiek der vorsten dan haar tot nut strekte. leder
mens van goede wil kan best uit ervaring leren, welke leerstellingen in deze
wereld haat en ongeluk verspreiden. Laten we aandringen op de eerbied voor
het geweten, de adel van de menselijke persoon.
Meteen gaf de Paus het Concilie een visie op de Kerk mee die, open en
dynamisch op de werkelijkheid gericht, aanmerkelijk verschilt van de tamelijk
besloten opvattingen die in vele kringen nog opgeld doen. Niet alleen is er een
sterke spanning tussen de wezenskern van het geloof en de vele „formulerin-
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gen" ervan, die door mensen zijn uitgedacht, maar ook het mysterie van de
eenheid in Christus is niet zo monolytisch als men gewoonlijk denkt. De Paus
ziet dit „mysterie van de eenheid" zich als het ware in steeds wijdere concentrische kringen over alle mensen uitbreiden. In het centrum staat de eenheid
van de katholieken onder elkaar; deze is evenwel niet in zichzelf gesloten, maar
breidt zich uit tot onze afgescheiden, doch in gebed en verwachting met ons
verenigde brooders in het christendom; verder strekt zij zich uit tot de nietchristelijke godsdiensten, die in eerbied en waardering voor de katholieke Kerk
de eerste stap hebben gezet naar de voile solidariteit in Christus.
Men beweert, dat deze thema's zijn geinspireerd door het Sekretariaat van de
Eenheid, onder de leiding van kard Bea. Maar wie de Paus eenmaal heeft
ontmoet, weet dat deze visie zijn eigen inzicht is, het inzicht van een „evangelisch" mens, die zich niet aangetrokken voelt tot theologische problemen, doch
geleid wordt door intulties, welke spontaan ontluiken aan een zeer nederig hart
en een diep-vroom gemoed.
Good begonnen is half gewonnen, zegt het spreekwoord. De Paus heeft een
„klimaat" geschapen, dat de besprekingen op het Concilie, ondanks de onvermijdelijke menselijke kanten, op een niveau heeft gebracht, waar zij pas, met
Gods genade vruchten kunnen dragen. Vele bisschoppen, vooral de Fransen,
hebben in dit „klimaat" door de Paus geschapen, de providentiele weg gezien
die hun conciliaire „diplomatie" moet inspireren. De „Boodschap van de concilievaders aan de wereld" was niets anders dan een bewuste aanvaarding en
bevestiging van dit „klimaat". Indirect zal het wellicht vele moeilijke problemen, die tal van mensen, voor de opening van het Concilie, het hart ibezwaarden, helpen oplossen.
Eerste aarzelingen
Toen de volgende zaterdag de eerste Algemene Kongregatie werd geopend,
kon men, zonder over veel profetische gaven te beschikken, voorzien dat alles
niet van een leien dakje zou lopen. Mogelijk heeft Mgr. P. Felici, de Algemene
Secretaris, er een ogenblik anders over gedacht. Blijkbaar werd stilzwijgend verondersteld, dat het Concilie, om tijdverlies en vergissingen te voorkomen, de
meest bekende persoonlijkheden uit de voorbereidende Commissies zonder
verdere plichtplegingen naar de samen te stellen conciliaire commissies zou
overhevelen.
De tien leden van de Presidentie waren nog maar juist benoemd, en hadden
elkaar als zodanig nog niet ontmoet. Toen kard. Lienart, en na hem kard.
Frings, mede uit naam van de kardinalen DOpfner en Koenig, het onverwachte,
zij het met applaus .begroete voorstel deden, de vergadering te schorsen en de
bisschoppen tijd te geven om zich verder over de kandidaten te beraden, was dit
administratief gesproken eigenlijk font. Lienart en Frings waren leden van de
Presidentie, en normaal had hun voorstel eerst in de Raad van de Presidenten
besproken moeten warden. Nu bracht het de overige presidenten een ogenblik
in verlegenheid. Men had de Italiaanse televisie en enkele fotografen uitgenodigd om enkele opnamen te maken: er zou in deze vergadering toch niemand
spreken, men zou alleen stemmen. Onverwacht werden zij in staat gesteld,
enkele beelden vast te leggen van een eerste aarzeling en verwarring.
Toen de acterende President, kard. Tisserant, deken van het Heilig College,
na veel gefluister en geloop om de presidententafel, de beslissing ibekend rnaak-
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te dat de Algemene Kongregatie tot de volgende dinsdag werd verdaagd, werd
ook dit met applaus toegejuicht, al stonden verschillende bisschoppen een beetje
perplex, toen zij hun collega's zagen opstaan en de aula verlaten: zij hadden
het latijn niet verstaan. (Van dan of warden alle praktische mededelingen niet
alleen door vijf onder-secretarissen in het Frans, het Italiaans, het Spaans, het
Duits, het Engels en het Arabisch vertaald, maar ook de Osservatoee Romano
heeft deze internationalisatie in zijn kolommen opgenomen).
Onmiddellijk sloeg de Presidentie aan het werk, en voerde dagelijkse vergaderingen dikwijls samen met de secretarissen, om niet meer verrast te
worden en de leiding van de vergadering op meer efficiente wijze waar te
nemen. Toch hoort men nog beweren, dat de Raad der Presidenten, die wellicht
te talrijk is, de vergadering niet helemaal in handen heeft.
Het vacuum

Veel had men voorbereid voor dit Concilie, maar deze verkiezing had men
niet voorzien. Ze was nochtans van zeer groot belang, want de rol welke
deze commissies in het Concilie kunnen spelen, is aanzienlijk. Zij zijn het
immers die de amendementen welke door de bisschoppen in de Algemene Kongregaties warden voorgesteld, moeten opnemen in de tekst van de zg. schemata,
de voorontwerpen van Decreten, Constituties en Dogmatische Constituties 1), en
aan het Concilie ter stemming voorleggen. Aan de conciliaire commissies van
het Eerste Vaticaans Concilie had men geen zeer goede herinnering: zij waren
bijna uitsluitend samengesteld uit leden van de Romeinse Curie, en in plaats van
in dienst te staan van het Concilie, zoals de bisschoppen het wensten, trokken zij
de leiding van het Concilie aan zich.
Dit wilden de bisschoppen deze keer voorkomen. Maar wie moesten zij dan
kiezen? De ongeveer 2540 bisschoppen — in de eerste dagen waren de IBMkaartjes nog niet klaar, zodat men het aantal aanwezigen slechts bij benadering
kon gissen — waren nog maar pas in Rome gearriveerd. Velen van hen kenden
slechts hun collega's uit het eigen land en enkele meer bekende namen uit de
Curie of andere. Twee en een halve dag kregen ze tij d om 160 deskundigen op
te sporen in een massa onbekenden. Velen voelden zich verloren.
In dit vacuum grepen zij spontaan naar het enige informatiemiddel waarover
zij beschikten: de reeds bestaande landelijke of continentale bisschoppenconferenties. Meteen kwamen de bisschoppen van landen waar zulk een conferentie
niet bestaat, op het idee om ook samen te komen, meestal in de nationale colleges die vele landen in Rome hebben voor hun eigen seminaristen. Aldus is b.v.
de Algemene Bisschoppenconferentie van de Afrikaanse landen ontstaan, onder
het voorzitterschap van kard. Rugambwa, met als secretarissen Mgr. Zoa uit
Yaounde in Kameroen voor de Franssprekende gebieden, en Mgr. Blomjous,
een Nederlandse Witte Pater, uit Mwamza in Tanganika voor de Engelssprekenden. Ondertusen hebben zij zich reeds prachtig georganiseerd in 9 subcommissies, en verrichten zij uitstekend werk. „Africa docet" !
Deze nationale groeperingen konden voor de goede gang van het Concilie
een groot gevaar ibetekenen. Reeds op de Concilies van Bazel en Konstanz had
het Concilie vergaderd in „nationes": de Engelsen, de Fransen, de Duitsers met
de Polen, en de Spanjaarden. Dit gebeurde toen tegen de wil in van de Paus,
1)

Deze zijn de drie vormen van conciliaire uitspraken.
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maar met de uitdrukkelijke bedoeling, de overgrote Italiaanse meerderheid
een zorg in alle moderne Concilies - uit te schakelen. Het gevaar dat hierin
schuilt, blijkt duidelijk uit de spontane reacties van de internationale pers. Hier
is „nieuws". Hier kan men spreken van dingen die iedereen kent: nationale
fronten en blokken, de Duits-Franse as, de „Gemeenschappelijke markt", enz.
De bisschoppen hebben dit direct aangevoeld. Ere aan wie ere toekomt: het
zijn de Spanjaarden die het eerst uit het dreigend isolement zijn gebroken. Zij
hebben aan Brie bisschoppen de zorg toevertrouwd voor de „public relations"
met de anderen. Oak de Fransen hebben geweigerd zich te laten opsluiten in
een Europees tblok. Sommige kardinalen, zoals kard. Bea, hebben in de eerste
uren voor een gemeenschappelijk contact gezorgd. Op het ogenblik is het gevaar
wel gekeerd. Alleen Italianen en Amerikanen blijven min of meer geisoleerd.
De Italianen zijn talrijk, ongeveer 430; zij wonen verspreid in de stad in
kloosters en bij kennissen, en zijn onder elkaar sterk verdeeld over de binnenlandse politiek: apertura a sinistra of niet. Niemand durft zich uitspreken, en
elke bisschop, zelfs de in het buitenland meest bekenden, als kard. Lercaro en
Montini, kunnen uitsluitend uit eigen naam spreken. Zij hebben wel een beperkte bisschoppenconferentie, maar die komt zelden tot een akkoord. Het was
dan ook een historisch feit, toen voor het eerst in de geschiedenis van het
moderne Italie ongeveer 300 bisschoppen samenkwamen onder het voorzitterschap van Kardinaal Siri.
Wie het beruchte boek The Ugly American gelezen heeft, dat Kennedy veel
slapeloze nachten schijnt te hebben bezorgd, vindt nu in Rome dezelfde symptomen terug. Een Amerikaan in de vreemde voelt zich verloren. Hij kent geen
talen, voelt zich onwennig bij de „inboorlingen", die anders spreken, eten en
leven dan hij. Amerikanen in het buitenland hokken bij elkaar; toeristen in de
gebouwen van de „American Express"; diplomaten in hun gezantschappen; de
bisschoppen nu in dure hotels, waar enkel Amerikanen verblijven. Zij hebben
geen leidende persoonlijkheid, omdat, naar men zegt, de enige die het aankan,
kard. Meyer van Chicago, weigert deze rol op zich te nemen.
Het vacuum waarover wij spraken bestaat nog steeds op het ogenblik dat wij
dit schrijven. Aileen de bisschoppen uit Afrika en enkelen uit Zuid-Amerika
kunnen spreken uit naam van het hele episcopaat dat zij vertegenwoordigen. De
anderen zijn verplicht om elk voor zich steeds op dezelfde argumenten terug te
komen, al was het maar om te bewijzen dat deze stelling door meerdere bisschoppen wordt gedeeld. Als een bisschop uit een bepaald land duidelijk stelling
neemt tegenover een ontwerp, voelen andere bisschoppen van hetzelfde land
die hiermee niet akkoord gaan, de behoefte om ook de andere klok te laten
horen. Kardinaal Meyer en bisschop Ritter hebben b.v. duidelijk positie gekozen
tegen de zeer conservatieve uitspraken van de kardinalen Spellman en Maclntyre.
Als dit zo voor elk land moet gebeuren, dan zijn wij met Kerstmis nog niet
klaar met het schema over de liturgie.
Persoonlijk hebben wij reeds bisschoppen gehoord die beweren dat er geen
andere oplossing is dan eerst te vergaderen in landelijke en continentale conferenties, en dan een of meerdere sprekers aan te wijzen om de meerderheidspositie, resp. de minderheidsposities in hun aller naam op het Concilie te verdedigen. De Afrikanen doen dit reeds. In tegenstelling met de bisschoppen van
oude christelijke landen staan zij niet op het episcopale privilegie, dat een bisschop geen orders te ontvangen heeft tenzij van de Paus. De moeilijkheid is, dat
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de bestaande bisschoppenconferenties, al zijn zij reeds ontstaan onder de goedkeuring van Paus Leo XIII geen enkel juridisch statuut hebben, en dus over
geen eigen gezag beschikken. De bisschoppen ontmoeten elkaar op voet van
geliikheid en trachten tot een eenstemmige beslissing te komen. Hetgeen overigens veel hervormingen tegenhoudt, vooral in kleinere gebieden, waar de behoefte aan een gemeenschappelijke actie niet zo gevoeld wordt als in Frankrijk
of Duitsland. Daar zijn zij ook talrijker en moet de meerderheid het wel winnen.
Wat niet belet dat een bisschop die weigert zich neer te leggen bij de meerderheidsbeslissing, volledig vrij blijft dit te doen. Hij is als de kapitein op zijn
schip: niemand boven hem dan God. Men begrijpt dat de mensen van de Curie,
die voorstanders zijn van een sterke centralisatie, niets zullen doen om aan deze
bisschoppenconferenties een wel bepaalde competentie af te staan. In enkele
gevallen hebben zij reeds getracht deze vergaderingen af te raden. Echter zonder resultaat. Er staat immers geen andere weg open. Door Radio Vaticana en de
Osservatore Romano werden zij dan ook aangemoedigd, al was het slechts voor
het opstellen van de kandidatenlijsten voor de commissies.
De bisschoppenconferenties
Intussen is men op maandag, 22 oktober, begonnen met de besprekingen van
het schema over de Heilige Liturgie. In de eerste week zijn er vooral drie problemen duidelijk naar voren gekomen.
Het eerste betreft, zoals wij al zeiden, de juridische competentie van de
bisschoppenconferenties. In het schema werd iets dergelijks voorzien, waar gesteld wordt dat de bisschoppenconferenties bevoegd zijn om sommige liturgische
aanpassingen in te voeren. Dit voorstel wordt echter gedeeltelijk te niet gedaan
door een later onder de titel van het schema bijgevoegde ,nota, dat men niets kan
beslissen zonder de voorafgaande goedkeuring van de H. Stoel. Van uit een
meer praktisch perspectief wordt hiermede het belangrijkste probleem gesteld
van dit Concilie: dat van de verhouding tussen episkopaat en pauselijk primaat.
Het is een probleem dat de Westerse Kerk plaagt sinds de XIVde eeuw, en dat
op het Eerste Vatikaans Concilie slechts gedeeltelijk kon worden aangeraakt wegens het uitbreken van de oorlog tussen Pruisen en Frankrijk.
De bisschoppen die het sterkst de verdediging opnemen van de eigen competentie van de bisschoppenconferenties komen uit de landen waar deze reeds bestaan en goed werken: Frankrijk en Duitsland, Zuid-Amerika, waar men zich
danig beklaagt over de ongelukkige interventies van de nuntii ter plaatse, Afrika
en de landen uit Azie. Kard. Gracias heeft zich als Primaat van Indie, zeer
sterk in deze richting uitgesproken.
Tegen deze competentie spreken zich die bisschoppen uit die nog in de 19eeeuwse opvatting van het primaat zijn opgevoed en —om welke reden dan
ook nog geen weet hebben van de moderne theologische discussies op dit
punt. De mensen van de Curie verzetten zich omdat zij — ten onrechte — menen dat elke uitspraak ten voordele van een beperkte episkopale autonomie, een
aanslag betekent op het pauselijk primaatschap, wat een bisschop uit Afrika
heeft doen antwoorden: „non timeo auctoritatem Petri, sed secretarii Petri: ik
vrees niet het gezag van Petrus, maar wel dat van zijn secretaris !" Zij zien in
de autonomic een gevaar voor liturgische en administratieve anarchie. Dit zou
inderdaad het geval zijn, indien de competentie gegeven werd aan elke bisschop
apart, zoals volgens de tot nog toe bestaande principes van het kerkelijk recht
16
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zou moeten gebeuren. Maar het gaat hier om iets heel anders. Niet om de competentie van de bisschoppen apart, maar am de competentie van landelijke of
continentale bisschoppenconferenties.
Een argument werd bij mijn weten niet vermeld, wellicht om redenen van
voorzichtigheid. Het is een feit dat in de communistische landen en eventueel in
andere dictaturen, — zoals, binnen bepaalde grenzen, in Spanje — de regering
alles in het werk stelt om nationale kerken te vormen, los van Rome. Hiermede
zou de eenheid van de Kerk, die zich onvermijdelijk ook zichtbaar moet betuigen tot op het vlak van de juridische verhoudingen, in de geloofseenheid met de
Stoel van Petrus, verloren dreigen te gaan, en dit juist op het ogenblik dat men
overal werkt voor een vereniging met het Oosten en de afgescheiden christenen.
„Le dernier carre"
Een andere strijd wordt nu gestreden, en wel voor het Latijn. Het is zo langzamerhand wel tot iedereen doorgedrongen dat de constitutie „Veterum Sapientia" alleen betrekking had op het filosofisch en theologisch onderricht op de
seminaries. Met de Liturgie heeft deze constitutie niets te maken, al merkt men
wel uit de discussies, dat de Congregatie van de Seminaries en van het H. Officie op deze wijze een stelling heeft willen bezetten die de hervorming van de
Liturgie in de rug bedreigt.
In het schema werden dus enkele voorzichtige en matige bepalingen getroffen: er wordt een ruime plaats opengelaten voor de volkstaal bij de ibediening
van de Sakramenten en de Sakramentalien; in sommige omstandigheden wordt
ze toegelaten in het brevier; voorzichtig wordt ze geduld in de voormis. Meer
hoeven we eigenlijk niet te vragen. Als de deur eenmaal op een kier staat, zijn
we binnen! Het is overigens te weinig bekend dat er reeds indulten bestaan
die toelaten de H. Mis volledig in het Hebreeuws en het Chimes te lezen.
De voorstanders van een hervorming hebben het deze keer heel gemakkelijk.
Wie enigszins met de geschiedenis vertrouwd is, weet dat de Apostelen in het
Aramees en het Grieks hebben gebeden, wat nog het geval is in het Oosten.
Pas toen — en omdat — men in Rome geen Grieks meer verstond, schakelde
men over naar het Latijn. De grate apostelen van Bohemen, de HH. Cyrillus en
Methodius, hebben zonder veel moeite van Rome verlof gekregen om de hele
liturgie in het Slavisch te vertalen. Het zg. „monopolie" van het Latijn heeft
nooit bestaan, tenzij na Trente: een kanon van dit Concilie, dat zich teweer
stelde tegen de centrifugale krachten die het Protestantisme had opgewekt, verbood het gebruik van de volkstaal. Aan deze kanon heeft men later een absolute
waarde toegekend, welke hij in de ogen van het Concilie niet bezat. Dit is reeds
lang afdoende bewezen door tal van artikelen en proefschriften, maar sommigen
vinden de geschiedenis altijd onhebbelijk!
De pastorale redenen voor een hervorming liggen voor het grijpen. Een bisschop heeft al gesmeekt, dat zijn collega's die geen pastorale ervaring hebben,
toch medelijden zouden hebben met hen die volop in de werkelijkheid van het
apostolaat staan. Wel moet men toegeven dat deze pastorale motieven pas hun
voile kracht krijgen, als men ze beschouwt vanuit een diepere theologie van de
Sakramenten, die volledig is vrijgemaakt van elke „magische" voorstelling. In
Europa, vooral ander invloed van Prof. Dr. H. Schillebeeckx, is men met zulk
een diepere theologie nu al wel vertrouwd, maar is ze al tot over de atlantische
oceaan gedrongen, am nog te zwijgen van landen die nog verder weg liggen.
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De argumenten van de tegenstanders zijn bekend: de universaliteit van het
Latijn, de zg. „orthodoxie" (wat alleen opgaat als men de theologie onbewust
identificeert met een conceptuele scholastiek), het gevaar van de vertalingen
(wat helemaal niet meer opgaat gezien de tegenwoordige kennis van de vreemde
talen). Er is een standpunt van de voorstanders van de volkstaal in de Liturgie,
dat eigenlijk in de kaart van de tegenpartij speelt. Het is 'bedoeld als een compromis-voorstel, maar geeft de tegenpartij het gewenste argument in de hand
voor de „veiligheid" van het Latijn. Het spreekt vanzelf, zeggen de voorstanders
van de volkstaal, dat in de Mis de strikt sacramentele woorden — „Hoc est
corpus meum" — in het Latijn gehandhaafd bliiven. Maar daartegen moet men
inbrengen: als de Kerk de volkstaal aanvaardt, dan bezit „Dit is mijn lichaam"
niet minder sacramentele werkdadigheid dan „Hoc est corpus meum". Tenzij
men de geldigheid van het Laatste Avondmaal in twijfel wil trekken.
Men kan zich afvragen, waarom deze kwestie, die niets te maken heeft met
het dogma, zulke gepassioneerde disputen oproept. Een van de wetten van
Northcot Parkinson stelt vast: hoe onbelangrijker een probleem is dat op een
bestuursvergadering wordt besproken, des te meer tijd besteedt men er aan. Als
sommige bisschoppen ook al niet goed weten, wat te denken over de delicate
problemen van sacramententheologie en -pastoraal, de meesten kennen toch genoeg Latijn om er een mening op na te houden.
Het is echter vooral de Curie die zich tegen de hervorming verzet. En dit is
ook te begrijpen. Als, langs het achterpoortje van de Liturgie, de volkstalen
burgerrecht krijgen in de Westerse Kerk, dan is het afgelopen met de Italiaanse
hegemonie. Noodgedwongen zal men meer „vreemdelingen" in de Curie moeten opnemen, die ook andere talen spreken. Daar komt dat de Italiaanse
curieprelaten, opgesloten in hun stille bureaus, levend in een land waar de liturgische beweging nog niet op gang is gekomen en waar de mensen wel iets van
het Latijn snappen omdat het Italiaans er nog betrekkelijk dicht bij staat, geobsedeerd zijn door het gevaar van het communisme. In deze strijd vertrouwen zij
eigenlijk meer op de aloude wapenen van plechtige veroordelingen en op de
beveiliging van de „brave" gelovigen, middelen die schijnbaar sneller werken,
doch, zoals de geschiedenis bewijst — en de Paus heeft dit nog eens onderstreept in zijn openingsrede — inefficient zijn gebleken. Het enige middel om
Italie te redden is ondermeer een volledige hervorming van de Liturgie. Men
hoeft 's zondags de kerken van Rome maar te bezoeken om te zien dat hier alle
recente hervormingen, ook die van de Paasweek en van de Romeinse Synode,
dode letter zijn gebleven. Liturgisch en pastoraal is hier haast niets veranderd.
Intussen heeft de Curie naar een ander middel gegrepen om de liturgie-hervorming naar haar zin te zetten. Bijna eensgezind en vanaf het begin, hebben de
prelaten van de Curie geklaagd dat de tekst van het schema theologisch onjuist,
of ten minste theologisch ongelukkig was. Het is inderdaad waar dat het niet in
een scholastieke taal is gesteld. Zij zouden het schema daarom naar een gemengde commissie van theologen en liturgisten willen verwijzen, die de tekst zouden
omwerken en volledig betrouwbaar maken. De hele vraag is dan echter, wie
deze experts zal benoemen, en wie deze experts zullen zijn. Hierover wordt nu
geducht gediscussieerd, maar wij zijn op dit ogenblik nog niet ver genoeg om te
weten, of dit voorstel door de Concilievaders zal warden aanvaard.
26.10.62
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Een handvol
Engelse biografieen

E biografie heeft in de Engelse literatuur van de laatste honderd j aar een
D
bijzondere belangstelling genoten; het vertegenwoordigt een genre dat
naast gedicht, toneelstuk, roman en essay zijn geheel eigen plaats inneemt.
Terwijl in eigen land de biografie van hoog literair gehalte een betrekkelijke
zeldzaamheid is, is zij in Engeland vrij frequent. Soms wordt de indruk gewekt
dat schrijvers de biograaf voor willen zijn: diplomaten, musici, bekeerlingen,
cricketers, enz. zetten zich aan de taak hun eigen leven te schrijven; zonder veel
moeite kan men zich een helder beeld vormen van de laat-victoriaanse periode
alleen al aan de hand van autobiografieen. En terwij1 hier te lande de biografie
meestens het werk is van de geschiedkundige, schijnt er in Engeland meer ruimte
te zijn voor wie naast historicus toch voornamelijk essayist is.
De levensschets lijkt een gemakkelijk genre: het creatieve element wordt er bij
wijze van spreken vervangen door het voor handen zijnde materiaal. De beeldende fantasie schijnt eerder een nadeel dan een voordeel; getrouwe weergave,
of zelfs reportage, lijkt belangrijker. Wanneer men bovendien moet constateren hoe vruchtbaar het terrein van de biografie al sinds vele jaren is, mag bier
wel een teken in gezien worden dat velen met een geoefende pen en een literair
oor in staat zijn een goede levensschets samen te stellen, die nimmer in staat
zouden zijn om een gewoon essay, laat staan een gedicht of roman, te schrijven.
Het is duidelijk dat hier de schijn heel erg bedriegt. De handvol biografieen die
we bespreken willen, bewijst dit afdoende.
Michael de la Bedoyere is een bekend journalist. Hij is het die destijds The
Catholic Herald, het weekblad met sterk sociale belangstelling, oprichtte. Onlangs heeft hij de joumalistiek min of meer de rug toegekeerd en is hij begannen met zijn eigen maandschriftje, een personal letter, zoals hij zegt, waarin de
klemtoon voornamelijk gelegd wordt op wat direct en indirect met het, leven van
de kerk en de oecumene in verband staat en waarin hij duidelijk breekt met het
insulair-Engelse in dezen. Maar naast zijn journalistiek werk heeft de graaf
reeds menige biografie op zijn naam staan, o. a. over Franciscus van Sales, over
Joanna Francisca de Chantal, baron von Hiigell. Zijn Francis, a biography of
the saint of Assisi, voltooit een soort Italiaanse trilogie: een boek over Catherina van Siena en Savonarola (The Meddlesome Friar) verschenen enkele jaren
geleden. Helaas kunnen we ons ook bij deze jongste biografie moeilijk aan de
indruk onttrekken dat de la Bedoyere net iets te vlot schrijft, en dat hij zo vlot
schriift omdat hij zo graag praat, en zoveel heeft om over te praten. Er kan niet
aan getwijfeld warden dat schr. zijn ogen de kost Beef t, dat hij weet wat er in
de hedendaagse wereld aan de gang is, dit in zich op neemt, daarop reflecteert,
met het gevolg dat hij tot berstens toe gevuld is: en dan moet het een of ander
er noodzakelijk uit. Het jammere nu van dit boek — en ook van vorige studies
— is dat hij te veel op de praatstoel zit. Terwijl hij bezig is het leven van St.
Franciscus te beschrijven tegen de achtergrond van zijn tijd en van zijn land,
legt hij er een walk om heen van commentaar op het leven in de wereld, in
Engeland, in de kerk van vandaag. Het gevolg is nu dat de held zelf vervaagt:
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er wordt zoveel om hem heen verteld dat de hoofdfiguur zelf doet denken aan
plasma-gestalten uit spiritistische seances. Schrijver is, menen we, zich hiervan
wel enigszins bewust en hij tracht het euvel te verhelpen door nu en dan het
leven van de heilige zelf te gaan romantiseren. We staan dan ineens voor concrete incidenten die wel gebeurd kunnen en ook wel gebeurd zullen zijn - er
is allicht een mooie zomeravond geweest waarop Franciscus ging wandelen om
naar de vogels te luisteren maar die in hun vormgeving gefantaseerd zijn.
Dit verklaart waarom de la Bedoyere een vermoeiend schrijver is, die we herhaaldelijk willen toeroepen: get on with the job, en verlies je niet in bijkomstigheden, in commentaar, in kritiek, over van alles en nog wat. We interesseren
ons veel meer in de heilige dan in wat schr. denkt over het pauselijk gezag in
de dertiende eeuw en nu, over liturgische hervorming en honderd andere dingen. M.a.w. de lezer raakt moeilijk los van de schrijver; je komt hem op elke
pagina een paar maal tegen, en dat is vermoeiend wanneer je belangstelling
uitgaat naar St. Franciscus.
De middelmatigheid van de la Bedoyere's biografie komt heel scherp naar
voren wanneer men Thomas Cramner van Jasper Ripley mag doorlezen: mag,
het is een voorrecht. We geven toe dat we hier met een ander soort werk te
doen hebben: de studie van een geleerde, met volledig wetenschappelijk apparaat. In zekere zin is het voor de schrijver een veel moeizamer arbeid; hij moet
zijn bronnen kennen, deze strikt trouw blijven; geen enkel niet geheel verantwoord detail kan hij zich in de schildering van de hoofdfiguur permitteren.
Maar Ripley's leven van Cramner is veel en veel beter dan de biografie van de la
Bedoyere. En dit terwijl Cramner alles behalve de innemende figuur is die St.
Franciscus is. Misschien moeten we hier zelfs aan toevoegen dat Cramner weinig 'boeiend is. In de turbulente tijden van de eerste helft der zestiende eeuw
mist hij de sereniteit van een Thomas More en de eenvoud en beminnelijkheid
van John Fisher. Hij is te veel de kerkelijke diplomaat, en dit in een eeuw die
kerk en staat bijna identificeerde. Het moge waar zijn dat „some men are born
great, some achieve greatness and others have greatness thrust upon them"
(aldus Shakespeare in Twelfth Night), een vierde mogelijkheid is, zich zodanig
in te spannen dat grootheid veroverd wordt, ongeacht de middelen, en Cramner
doet aan deze mogelijkheid denken.
Thomas Cramner was de zoon van een landjonker in Nottingham en verschilde in leeftijd nauwelijks van Ignatius van Loyola of van Thomas More. Hij
studeert in Cambridge; zijn zeer gelukkig huwelijk wordt wreed beeindigd
wanneer zijn vrouw en hun kindje bij de eerste bevalling sterven. Cramner
wordt nu priester. Er gebeurt tot aan zijn veertigste jaar niets schokkends; de
schr. heeft voor zijn eerste hoofdstuk getiteld The first forty years, nog geen
twintig bladzijden nodig; de dertig jaren die nog komen vergen de overige vier
honderd pagina's van deze studie. Cramner wordt betrokken in de staatskerkelijke politiek van de koning, te beginnen met diens huwelijk met Anna Boleyn.
Hij krijgt de aartsbisschoppelijke zetel van Canterbury, en is als zodanig de
eerste „deprived for heresy", zoals men lezen kan achter in de Westminster
Cathedral. Geleidelijk aan wordt hij de leider van de nieuwe richting in de
Staatskerk, hij huwt een tweede maal, en zoekt contact met de Lutheranen;
intussen werkt hij aan wat een arbeid van blijvende waarde wordt: de nieuwe
liturgie, het prayerbook, even vroom als voortreffelijk van taal.
Wanneer de jonge Edward, die Hendrik de Achtste was opgevolgd, sterft,
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raakt Cramner ongelukkigerwijs verwikkeld in de rampzalige Jane Grey-affaire:
het was een wedden op het verkeerde paard. Met Maria's troonsbestijging is
Cramner's glorie-periode ten einde, en als verrader wordt hij gevangen gezet.
Later wordt hij echter als ketter veroordeeld; na eindeloos gedisputeer, na spiitbetuigingen, na een zesvoudig afzweren van de ketterij, blij ft hij uiteindelijk
vasthouden aan zijn ketterse meningen, en wordt. in Oxford verbrand.
Cramners leven is een zeer gecompliceerd geval. Opnieuw suggereert zich
hier een vergelijking met Thomas More. Wanneer deze de situatie helder heeft
doorzien, is de rest een kwestie van de rechte voor, die hij met de hand aan de
ploeg zonder om te zien gaat trekken: Cramner weld de indruk voortdurend
naar rechts en links, naar voren en naar achteren te zien, dit enerzijds omdat hij
de scherpe blik van More miste, anderzijds omdat hij heel moeilijk met zichzelf
in het reine kwam en daardoor verwikkeld raakte in allerlei problemen. Naar
de mate dat de lezer zich dit realiseert, zal hij stijgende waardering hebben voor
de wijze waarop de biograaf met rust en zekerheid voorzichtig zijn weg iciest
tussen de vele complicaties van dit leven, zich nimmer in bijkomstigheden verliezend die de eigenlijke trekken van Cramner zouden verdoezelen. De hoof dpersoon vervaagt nimmer in het geharrewar van zijn tijd, en hetzelfde moet
gezegd worden van zowel zijn mede- als tegenstanders. Zo werd deze studie niet
alleen een werk van grote eruditie en waar vakmanschap, maar een boek gedrenkt in sympathie, terwijl de wetenschapsmens de schrijver behoedde voor
ieder vooroordeel of iedere partijdigheid.
Het is een uitzonderlijke lof wanneer Meriol Trevor's biografie van John
Henry Cardinal Newman in een nog hogere nis geplaatst moet worden. Het is
een enigszins anders opgezette biografie dan Ripley's Cramner. Het boek bevat
geen noten of verwijzingen naar de bronnen. Wel geeft schrijfster een kart
overzicht van geraadpleegde werken van en over Newman, maar de biografie
zelf is een ononderbroken verhaal, waarin aanhalingen uit de brieven en studies
van Newman en meningen van anderen omtrent Newman op onopvallende
wijze zijn geintegreerd. Verhaal is hier het juiste woord: schr. verhaalt, en zij
verhaalt ongewoon boeiend, zodat de zes honderd pagina's van dit eerste deel
nergens te lang zijn. Niet dat zij hierbij fantaseert of romantiseert; als zij uit
brief of document niet zeker weet dat het in 1833 op een bepaalde dag in Rome
regende, wordt er over regen ook niet gerept, en als er nergens te vinden is dat
Newman doornat in de kerk kwam, wordt hier ook niet over gesproken. Wanneer er geen gegevens zijn omtrent de reacties op een preek in St. Mary's
Oxford, wordt er niet gefantaseerd wat deze reacties wel geweest zullen zijn.
Het boek schrijdt voort, als het ware, met rustige wandelpassen; de korte
hoofdstukken van telkens een bladzijde of vier bespreken een afgebakend stukje
leven. Dit zou licht tot verbrokkeling kunnen leiden of hinderlijke sporen vertonen van de leeggegooide index; in feite is het resultant dat de lezer op zijn
gemak mee-schrijdt door Newman's leven heen, zonder haast, en in zulk een
rustig tempo dat hij zich hoe langer hoe meer in dit leven gaat thuis voelen en
er zich ook direct bij betrokken weet. Waar een zeer lang en vaak zeer ingewikkeld leven als dat van Newman, dat de wereld van de negentiende eeuw niet
alleen in Engeland, maar ook in Rome, op vele punten raakte, dat in contact
kwam met zowel de theoloog als de simpelste parochiaan, dat de spanningen
kende binnen de kerkelijke diplomatie als ook van een eenvoudige kloostergemeenschap, beschreven gaat worden, lijkt het bijna onvermijdelijk dat de lezer
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van het een naar het andere geslingerd zal worden: niets echter van dit alles in
dit verhaal. Met volmaakte rust beweegt schrijfster, en de lezer met haar, zich
onder Newmans eigen familieleden, onder de grate mannen van de Oxfordbeweging met hun vrouwen en kinderen, en later onder de geenszins evenwichtige en lang niet altijd even beminnelijke mede-katholieken en mede-bekeerlingen. Het gebeurt allemaal met een deceptieve eenvoud, maar het is een prestatie van de eerste orde om ieder hoofdstukje, met verandering van onze beeldspraak, steeds opnieuw met een zelf de frisheid voor te zetten, en de appetijt
steeds opnieuw te stimuleren.
Wanneer we hiervoor een verklaring moeten geven, willen we deze zoeken
in de omstandigheid dat schrijfster een vrouw is; een vrouw kan zich nu eenmaal moeilijk meer interesseren voor de controversialist, — zo noemde Newman
zichzelf dan voor de mens; en zij kan nooit de mens uit het oog verliezen
die gedwongen wordt in de controverse zijn medemens, maar ook mens, te
bestrijden. Ze heeft bijgevolg steeds het oog gericht op wat juist de persoon van
Newman, van zijn vrienden en van zijn vijanden treft, en weet dat theologische
botsingen in een biografie mede belangrijk zijn in zoverre en omdat zij het hart
kwetsen, verontwaardiging opwekken, lief de en ijver voor de waarheid stimuleren waaruit andere mensen moeten leven, enz. Hierbij komt nog dat de wijze
vrouw die de schrijfster is zich ook niet van haar lezers distantieert: met grote
bescheidenheid, maar met niet te missen urgentie wijst zij nu en dan op zaken
die voor iedereen van bijzonder belang zijn: een heel kort eigentijds commentaar, een woord tussen neus en lippen door te midden van een betoog of uiteenzetting, een weak, een simpele goede raad, meer niet, maar dit alles bewijst dat
voor haar de lezer een mens is en niet een Forscher, een wetenschapper die zijn
mens-zijn uit de wetenschap heeft geelimineerd.
Bij een getalenteerde, rijk-geschakeerde persoonlijkheid als Newman is, die
bovendien lang leefde, bestaat niet alleen het gevaar een bepaalde periode te
scherp te belichten, maar nog veel meer om een bepaald facet van zijn karakter
te zeer te benadrukken. Dit laatste brengt dan bijna onvermijdelijk mee dat de
persoon het voorwerp gaat worden van deze of gene interpretatie. De Newmanliteratuur van de laatste halve eeuw bewijst afdoende dat Newman-kenners zich
menigmaal te veel aan interpreteren hebben overgegeven. Om een enkel voorbeeld te noemen: steeds is er de bekoring om Newman te zien als een tragische
figuur, en er is materiaal te over om hiervoor ook bewijzen aan te voeren. Een
dergelijke interpretatie is echter alleen dan juist wanneer Newman zelf zijn
eigen leven op een dergelijke wijze beschouwd of ervaren zou hebben. Welnu,
Meriol Trevor wordt eenvoudig nergens door de bekoring tot een bepaalde
interpretatie lastig gevallen: die indruk wekt ze althans. Haar openheid van
geest is zo simpel en ongecompliceerd dat zij brieven en aantekeningen van.
Newman rustig „aan het woord laat", en daarmee is de zaak klaar. We behoeven er niet op te wijzen dat dit toch wel een uitzonderlijk talent voor-onderstelt.
Het wil niet zeggen dat niet een sterk gemarkeerde persoonlijkheid uit deze
biografie naar voren treedt: Newman is een mens van grote wijsheid, innerlijke
rust en evenwichtigheid, en met een 'blik die veel scherper en wijder ziet dan
die van zijn omgeving. Maar dit beeld is niet het resultaat van een bepaalde
interpretatie. In dit verband moge vermeld worden dat Newman-kenners als Dr.
Zeno O.F.M.Cap. en de Franse geleerde L. Bouyier in hun besprekingen van
deze biografie niet alleen de wetenschappelijke nauwkeurigheid prijzen, maar
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ook nergens aanmerkingen hebben op de wijze waarop Newman wordt voorgesteld. Persoonlijk hebben ook wij hiervoor de grootste waardering en bewondering, te meer daar wij niet zonder enige huiver The Pillar of the Cloud ter hand
hebben genomen. De reden hiervan was dat wij enkele jaren geleden een roman
van schrigster lazen: Shadows and Images. Deze roman was niets anders dan
een geromantiseerde Newman-biografie, en we waren er maar zeer matig enthousiast over. Achteraf blijkt nu dat deze roman een vingeroefening is geweest,
en uit de vingeroefening hebben we toen niet kunnen afleiden dat wat compositie en uitvoering betreft een pracht-sonate zou volgen.
Het eerste deel van deze Newman-biografie voert de lezer tot een achttal jaren
na zijn bekering: een ietwat ongewone caesuur. In 1853 verliest Newman het
proces wegens smaad, waarin de afgevallen priester Achilli de antagonist was.
Newman, die al enkele jaren een nationale figuur was, bereikt het dieptepunt
van oneer en verachting. Met ongeduld zien wij uit naar het tweede deel, dat de
ondertitel zal dragen Light in 'Winter.
De overgang van Trevors Newman naar Maurice Collins' Stanley Spencer is
als een duikeling van sublieme hoogten naar deplorabele diepten. Dit niet vanwege de of stand die er ligt tussen een man Gods als Newman was, en een
schilder bij de gratie Gods die echter niet erg geloofde in deze gratie, maar
vanwege de kloof die er ligt tussen een heel goede en een heel slechte biografie.
Aan rijk geschakeerd, ook boeiend materiaal ontbrak het de biograaf van Stanley
Spencer allerminst. Hij heeft de schilder, die in 1959 in de ouderdom van acht
en zestig jaar stierf, gedurende geruime tijd persoonlijk gekend; hij was op de
hoogte van de achtergronden van het leven van deze mens; alle documenten,
waaronder uitgebreide autobiografische geschriften, werden hem ten dienste
gesteld, maar van dit altijd gistende schildersleven heeft hij vrijwel niets
terecht gebracht. In de Engelse pers zijn er van vele kanten protesten opgegaan
tegen deze schets (o.a. van zijn twee dochters, en van de kunstcriticus-bekeerling
John Rotherstein); de protesten betroffen het groot gebrek aan discretie waarmede het heidense, meer nog het sexueel abnormale, besproken wend, maar
bovenal de onnauwkeurigheden en aperte onwaarheden die het boek zou bevatten. Nog geheel afgezien echter van deze onbetrouwbaarheid van wat wordt
aangediend als een „officide levensschets", is deze biografie een slecht boek:
het is rommelig en rammelt aan alle kanten. Men zegge niet dat Spencer een
rommelige mens was, te veel gedreven door instincten, dwaas in de lief de,
onberekenbaar in zijn werk, wat ziekelijk in zijn verhoudingen, bij voorbeeld
ten opzichte van zijn eerste vrouw van wie hij scheidde, met wie hij echter
bevriend blijft en die hij brieven schrijft, zelfs tot na haar dood! De goede
biograaf zal een dergelijk rammelend geval rustig en klaar moeten weergeven.
Had schr. misschien te veel materiaal? Hij spreekt van kisten vol brieven, schetsen, documenten, e.d. Of had hij te veel materiaal doordat hij in een boek van
betrekkelijk bescheiden formaat de man wilde tekenen, zijn levensloop, het
ontstaan en het lot van zijn schilderstukken, zijn wisselend fortuin, enz. ? Schr.
concentreert zich op de levensloop, en wringt hier dan ook de schilderijen in:
maar wat heeft de lezer aan een soort reportage van een of ander schilderstuk,
van diens bijzondere stij1, compositie, bedoeling, enz., wanner daarvan geen
reproduktie in het boek te vinden is ? Het ergste van alles is dat Collins niet
schrijven kan: het boek is vooral opsomming, en, nog eens, deze is nog rommelig ook, en daarbij kil zakelijk. Alles blij ft verschrikkelijk vlak. Het resultaat is
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dat de lezer na lezing het een en ander af weet van Spencer, maar noch de mens
noch de schilder kent.
De biograaf uit vrije keuze is iets anders clan de officieel aangestelde biograaf, vooral wanneer de vader zijn zoon aanstelt tot een dergelijk werk. Dit is
op zich reeds opmerkelijk, maar Doctor Sangster was voldoende realist om to
vermoeden dat er zeker een biografie over hem geschreven zou warden. Deze
methodistische dominee, die in 1960, nog geen zestig jaar oud, stierf, was een
min of meer nationale figuur, die wijd bekend stand om zijn journalistiek werk
(o.m. in de Sunday Times), om zijn godsdienstige boeken, en ook om zijn
optreden en uitspraken, die niet altij d even tactisch, maar wel steeds stimulerend
waren. Hij was een jongen van heel eenvoudige afkomst; hij komt toevallig in
aanraking met het methodisme in een vorm die ons direct doet denken aan het
Leger des Heils, met al het ernstige en volkse daarvan. Geleidelijk aan bereikt
hij de hoogste positie in deze denominatie, en het sombere ronde gebouw dat
tegenover de Westminster Abbey ligt, wordt zijn kerk en zijn kansel: van
daaruit hoort heel Engeland hem.
De vader heeft de zoon niet gevraagd of hij een biografie lcOn schrijven:
hem werd de opdracht en het materiaal daartoe gegeven. Alles bij elkaar heeft
de zoon het er niet slecht afgebracht. We leren de vader kennen niet alleen wat
het uitwendig stramien van zijn leven betreft, maar ook de mens, de predikant,
de man Gods, met al zijn hobbies, tekorten, eigenaardigheden en voortreffelijke
eigenschappen. Bovendien leren we een heel stuk van het methodisme kennen,
zijn streven, zijn tegenslagen en moeilijkheden voor en na de tweede wereldoorlog. Maar het boek is erg oneffen. Heel goede stukken wisselen af met
uitgesproken kletspraat over heilige en excentrieke parochianen: het is de klapper die wordt omgegooid. Dit brengt met zich mee dat de achtergrond van het
leven en werken van Sangster wordt verwaarloosd. Wanneer hij naar Littlehampton, Liverpool of Leeds gaat als pastoor, krijgen we zo goed als geen
gegevens omtrent het milieu waarin hij nu moet werken. Het valt op hoe het
boek beter wordt, naarmate de zoon ouder wordt, zodat het gedeelte dat de
jaren na de tweede wereldoorlog behandelt zeer interessante lezing vormt.
Voor de niet-methodist zal het grootste bezwaar tegen deze biografie wel zijn
dat de theologie van Sangster heel weinig naar voren komt.
Paul Sangster heeft geen grootse biografie geschreven, wel echter een leesbaar boek, ook al is het hier en daar een beetje eentonig. Het blijft echter een
boek dat het lezen waard is, zoals zijn vader het zeker verdient dat er een
leesbare biografie van hem voorhanden is.
Michael de la Bedoyere: Francis. A biography of the Saint of Assisi. — Collins,
London, 1962, 288 pp., 28 sh.
Jasper Ripley: Thomas Cranmer. — Clarendon Press, Oxford, 1962, 450 pp., 35 sh.
Meriol Trevor: Newman. The Pillar of the Cloud. — Macmillan, London, 1962, 649
pp., 50 sh.
Meriol Trevor: Light in Winter.
Maurice Collins: Stanley Spencer. A biography. — Harvill Press, London, 1962, 255
pp., 28 sh. (illustr.).
Paul Sangster: Doctor Sangster. — Epworth Press, London, 1962, 372 pp., 25 sh.
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Lope de Vega
1562-1635
W. A. M. VAN HEUGTEN

november 1962 een
heel de Spaanssprekende wereld begon er op
V
bijzonder gedenkjaar: het was toen vier eeuwen geleden, dat te Madrid de
grote schrijver en dichter Lope de Vega werd geboren. Natuurlijk wordt hij,
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in artikelen, bij eenkomsten en opvoeringen, vooral herdacht in Spanje. Hij
beeldde immers bij uitstek de Spaanse mens uit. Was hij bij zijn leven niet zoiets
als een „symbool van de grootheid van zijn yolk", zoals Karl Vossler het uitdrukte? Zeker, het Spanje van die tijd was niet meer het Spanje van zijn grootste bloei maar het was toch nog altijd een macht van betekenis, ook geestelijk.
Felix Lope -de Vega Carpio stamde eigenlijk uit een familie van adellijke
afkomst. Oorspronkelijk kwamen allebei zijn ouders uit het strenge en harde
Asturie, uit het dal van de Carriedo. Zijn vader was borduurder; hij moet wel
iemand zijn geweest met goede smaak en gevoel voor kleur. De ouders drongen
er op aan, dat Lope twee dingen zou leren: virtudes y leteras, de Christelijke
deugd en de letteren. Opmerkelijk is, dat de Christelijke deugd later het voornaamste kernpunt zou worden van zijn litteraire werken. Het gaat in de menselijke conflikten, die hij oproept, uiteindelijk altijd om de deugd: de rechtvaardigheid, de lief de, de nederigheid, de trouw of de zuiverheid.
Hij moet een zeer begaafde jongen zijn geweest. Aan het college van de
Theatijnen te Madrid leerde hij heel vroeg wat men toen verstond onder „Grammatica" en „Rhetorica". Hij was tenminste nog maar tien jaar toen hij reeds
ging verder studeren te Alcala de Henares. Daartoe wend hij overigens in staat
gesteld door de bisschop van Avila, don Jeronimo Manrique. Al heel vroeg
begon hij verzen te schrijven, in het Latijn zowel als in het Spaans. Hij gebruikte
zijn leerboeken als kladschrift voor zijn gedachten, schreef hij later.
Avonturier en dichter

Nog voor zijn twintigste jaar moet hij zijn vorming hebben afgesloten. Toen
begon er voor hem een leven vol afwisseling, spanning en avontuur. In 1582
nam hij deel aan de expeditie van de Spaanse koning naar de Azoren. Na die
krijgsdienst had hij een rustiger baan; van 1583 tot 1587 was hij secretaris van
de markies van Las Navas. Door een van zijn liefdesgeschiedenissen kwam hij,
wat zeker minder prettig was, in aanraking met de Justitie; hij zou beledigende
geschriften over een van zijn minnaressen hebben verspreid. Hij trouwde met
Isabel de Uribina, een zuster van de wapenheraut van koning Filips II, maar
monsterde nog datzelfde jaar voor de onoverwinnelijke vloot, de Armada.
Hij bracht het er levend of in tegenstelling tot zijn broer hield zich
enige tijd te Valencia op, te midden van jonge dichters en kunstenaars en
verbleef vervolgens aan het hof van de hertog van Alva. Toen stierf zijn vrouw.
Zijn bestaan werd weer evenwichtiger, toen hij andermaal secretaris werd van
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een edelman, ditmaal van de markies van Malpica. In 1598 hertrouwde hij, met
Juana de Guardo. Toen ook zijn tweede vrouw was overleden, vigtien jaar later,
keerde hij zich beslist of van de wereld en haar genoegens. Hij werd lid van de
Derde Orde, en, in 1614, zelfs priester!
Sinds 1604 heeft Lope de Vega veel steun gehad van de hertog van Sessa;
vooral die Maecenas moet hem in staat hebben gesteld te schrijven. Toen voornamelijk ontwikkelde hij zich tot de voornaamste Spaanse schrijver van zijn tijd.
Hij vond met zijn, werk overal erkenning, tot in het buitenland toe en stond
hoog in aanzien, zowel bij de beoefenaars van kunsten en wetenschappen als bij
de overheid. Paus Urbanus VII benoemde hem tot doctor in de theologie. Daarmee toonde hij kennelijk de waardering van Rome voor de wijze, waarop Lope
de Vega het katholieke geloof in zijn werk — vooral in zijn stukken — tot
gelding 'bracht.
Zelden heeft een Spaans schrijver bij zijn leven zoveel invloed gehad op de
letteren en het toneel en op de samenleving. „Ik geloof in Lope de Vega
almachtig, dichter van hemel en van aarde . . ." placht men in die tijd in Madrid
schertsenderwij s te zeggen. Zij n laatste levensj aren moeten evenwel weinig
plezierig zijn geweest. Hij treurde over het verlies van een noon; verder had hij
veel te stellen met zijn dochter Antonia Clara. Dat alles bracht de schrijver tot
godsdienstige bezinning en inkeer in zich zelf. Dezelfde Lope de Vega, die zo
hartstochtelijk de schoonheid van een „Amarillis", „Belisa" of „Marfisa" had
bezongen, geselde nu iedere vrijdag zijn rug, dat het bloed tegen de kamermuren
spatte! Toen hij op 27 august-us 1635 te Madrid godvruchtig overleed was hij
een nationale figuur van de eerste rang. Heel Spanje betreurde zijn heengaan.
Een zeer omvangrijk werk
Lope de Vega was een geboren schrijver. Dat bleek al in zijn kinderjaren:
hij had er geen moeite mee zijn gedachten en gevoelens op papier te brengen.
Deze eigenschap heeft zeker de kwaliteit van zijn geschriften later geen goed
gedaan. Wel maakte ze het mogelijk, dat hij een werk opbouwde van een omyang als er in heel de wereldlitteratuur wel geen tweede wordt gevonden.
Bekend is, dat hij 470 gewone toneelwerken en 50 „autos" of sakramentsspelen
schreef, maar waarschijnlijk waren het er veel meer. Volgens Montalban moeten
het er wel 1800 zijn geweest, benevens 400 „autos - en een aantal tussenspelen.
Dat was natuurlijk alleen mogelijk door zeer snel te werken. Hij bekende
zelf, dat hij stukken schreef in een dag tijds. Meer dan honderd vroegen van de
schrijver niet meer dan een etmaal: binnen 24 uur van de Muzen op de planken!
Nu 'behoeft die snelle werkwijze nog niet zonder meer aanleiding te zijn om
zijn werk opzij te leggen.
niet verscheidene meesterstukken van de wereldlitteratuur op die mangier,
„aus einem Guss", ontstaan ? En hebben verschillende grate schrijvers er niet
naar gesnakt z6 vlug en in een trek te kunnen werken? Het kan ook getuigen
van een machtige concentratie.
Lope de Vega zelf zag blijkbaar ook wel in, dat niet alles wat hij in zo korte
tijd schreef, voortreffelijk was. Maar die eis stelde hij ook niet; hij moet aan
zijn werk heel weinig waarde hebben gehecht. Hij had er geen andere bedoeling
mee, zoals hij zelf verklaart in zijn „Nieuwe handleiding voor het schrijven
van toneelstukken", dan zijn medemensen te vermaken. Van de voorschriften
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van een Terentius of Plautus trok hij zich niets aan. Des te meer zorg besteedde
hij aan de intrige. Wat hij opvoerde moest het publiek boeien en wel van het
begin tot het einde.
Waar hij de stof voor zijn ontelbare stukken vandaan haalde? Omdat hij voor
het yolk schreef, van overal: uit de Heilige Schrift en de heiligenlevens, maar
ook — hij was toch een kind van zijn tijd, dus van de Renaissance — uit de
mythologie van Hellas en het oude Rome, uit de geschiedenis en de legenden.
Van een kleinigheid maakte zijn levendige, vruchtbare en onuitputtelijke verbeeldingskracht een heel kunstwerk.
Lope de Vega werd Spanjes belangrijkste toneelschrijver.
Daarnaast was hij evenwel ook dichter. Daarom verdeelt men algemeen zijn
omvangrijke werk in twee grate vakken: zijn toneel en zijn „obras sueltas" of
„mengelwerk". Tot die „obras sueltas" behoren ander meer „Arcadia", een
herdersromance, „La Dragontea", een verhaal in verzen van de laatste expeditie
en de dood van de Engelse admiraal sir Francis Drake, „San Isidro", een Leven
van de patroon van zijn geboortestad Madrid, „Hermosura de Angelica", een
soort vervolg in drie delen op de „Orlando Furioso" en de gedichten „La Filomena" en „La Circe". Voornamelijk in zijn verzen blijkt invloed van de Renaissance: in de beeldspraak, in het zwierige of soms kernachtige en spitsvondige
woordgebruik.
Het toneel van Lope de Vega kan men naar zijn soort verdelen of naar de
behandelde onderwerpen. Prof. Guillermo Diaz Plaja onderscheidt in zijn „Historia de la literatura espanola a traves de la critica y de los textos" naar de soort
godsdienstige stukken, historische, kostuumstukken, treurspelen en korte stukken, zoals „autos", samenspraken en tussenspelen en naar het onderwerp historische, buitenlandse, sociale en hofstukken. De bestudering van dit reusachtige
werk vraagt een mensenleven. Wie kan dat nog opbrengen?
Toneelhervormer
Het is moeilijk te zeggen wat nu eigenlijk Lope de Vega's meesterwerk bij
uitstek is. Er kunnen heel wat stukken meedingen naar die kroon. De omstandigheden kunnen ook een bepaald stuk als bijzonder aansprekend naar voren
brengen. Zo werd nog de laatste tijd het spel „Fuenteovejuna" met bijzonder veel
succes opgevoerd. Het toont een heel dorp in opstand tegen het onrecht van
een overheid, die Naar plicht niet verstaat en stelt daarbij, tot op zekere hoogte,
het vraagstuk van de collektieve schuld aan de orde. Vanuit een andere staatkundige of maatschappelijke gezichtshoek kunnen „El mejor Alcalde el Rey"
(Geen 'betere burgemeester dan de koning), „El villano en el rincOn" (De boer
in de hoek) of „El castigo sin venganza" (De kastij ding zonder wraak) zeer
belangrijk genoemd warden.
Voornamer dan dit alles is echter ongetwijfeld de voortreffelijkheid van het
werk in zijn algemeenheid. Het bezit ontegenzeggelijk een sterke dramatische
spankracht, een grote dichterlijke bekoring, veel natuurlijkheid en gevoel voor
de natuur, ook van de mens en een gezonde godsdienstzin. Door deze algemene
eigenschappen is het kunst geworden voor alle tijden. Het boeit ook de mens
van vandaag, omdat het de mens van alle landen en tij den weerspiegelt, met zijn
deugden en ondeugden.
In dit verband is een vergelijking interessant met een grote tijdgenoot: Wil-
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Liam Shakespeare. De toneelcriticus Ramon Perez de Ayala trekt die vergelijking
in het tweede deel van zijn verzamelbundel „Las Mascaras". Hij komt tot de
'bevinding, dat Lope de Vega streefde naar bekoorlijkheid, Shakespeare naar
menselijkheid, dat Lope de Vega gebeurtenissen Beef t, Shakespeare handelingen
en dat het werk van Lope de Vega een groot museum is, een mikrokosmos, doch
dat van Shakespeare de kosmos.
Voor Spanje en de Spaanssprekende wereld is Lope de Vega echter niet
alleen een groot toneelschrijver, maar ook de voornaamste toneelhervormer. Hij
heeft school gemaakt en grote volgelingen gehad, onder andere Tirso de Molina, Guillen de Castro en de Mexicaan Juan Ruiz de Alarcon, maar zijn grootste
verdienste ligt in zijn aanpassing van het middeleeuwse volkstoneel aan een
nieuwe, beter verantwoorde vormgeving. Lope de Vega bezorgde het Spaanse
toneel zijn vaste bouw; hij verzoende het gezonde en levendige volkstoneel, dat
in en rond de kerken was ontstaan, met de hogere wetten van de schoonheid,
zoals de Renaissance die leerde. Met deze vormgeving heeft hij de ontwikkeling
van het Spaanse toneel eeuwenlang beInvloed en geleid.
Rond een oude afbeelding van deze Spaanse auteur staat: „Musarum non
alumno sed parenti": Aan Lope de Vega geen leerling, maar familielid van de
Muzen! En er boven kan men lezen: „Urbi et orbi", hij schreef niet slechts voor
zijn stad — Madrid — en zijn yolk — het Spaanse — maar voor heel de
wereld. Francino de Peralta zei van hem in zijn lijkrede onder meer: „De ,naam
Lope werd in het Spaans de belichaming van het beste". Nu, na zoveel eeuwen,
is zijn roem nog niet getaand. Zijn werk heeft hervormingen, revoluties en
oorlogen overleefd, het bleef boeien en overtuigen. Is het niet zo, dat iets dergelijks alleen gezegd kan worden van het werk der allergrootsten? Spanje mag
nog altijd trots zijn op Felix Lope de Vega Carpio ofwel kortweg: Lope de
Vega.

PEDAGOGISCHE
KRONIEK

Enquaes
over de Vlaamse jeugd
A. CAUWELIER S.J.

een adequate pedagogie moet het steeds de voornaamste zorg zijn
V
„aan te sluiten bij de eigen wereld van de jeugd en dus bij wat er in die
wereld leeft" (Prof. Kriekemans). In een traditiegebonden samenleving kon
OOR

deze kennis van de jeugdsituatie wellicht vrij gemakkelijk verkregen worden:
de volwassene herinnerde zich nog wel voldoende intuitief zijn vroegere jeugdjaren. In onze snel-evoluerende „open" wereld schiet dit intuitionisme echter
vaak tekort. Het wordt steeds moeilijker de eigen leefwereld der adolescenten
te kennen. Bovendien wordt een juiste kijk verwrongen door sensatie-artikels
die al te oppervlakkig een bepaald type als „de" teen-ager trachten te bestempelen.
Daarom is het een verheugend verschijnsel dat van verschillende ziiden
getracht wordt een objectieve studie te ondernemen betreffende de typische
eigenschappen van de doorsnee-adolescent in Vlaanderen. Deze belangstelling
voor sociaal-pedagogisch onderzoek is in ons land vrij recent. Zo werden in
1962 verschillende studies gepubliceerd die een peiling ondernemen, met meer
of minder wetenschappelijke accuratesse, van de houding der Vlaamse jongeren
t.o.v. de jeugdbeweging en het verenigingsleven 1 ), t.o.v. het geloofsleven 2),
t.o.v. hun lectuur 3) , t.o.v. de seksuele problematiek 4).
Dit artikel biedt een overzicht van de aldus verkregen resultaten en bespreekt
kritisch de objectieve waarde en de onvermijdelijke grenzen van de aangewende
enquete-methode.
Het standaardwerk van het Studiecentrum voor leugdwerk o.l.v. Drs. H.
Cammaer zal voortaan doorgaan als een model voor sociaal-pedagogisch onderzoek. De wetenschappelijke waarde der resultaten is momenteel onbetwistbaar.
(Het is niet van belang ontbloot, in betrekking met andere enquetes, nadruk te
leggen op dit objectief karakter). Grote zorg werd besteed aan de representativiteit van het staal (1.5 54 jongens en meisjes, uit 161 gemeenten van het
Vlaamse land, het arrondissement Brussel uitgezonderd), die nadien door verschillende nevenonderzoeken werd getest. H. Cammaer besluit zijn argumentatie betreffende de representativiteit (pp. 43 - 52) aldus: „Wij menen afdoende bewezen te hebben dat het gebruikte staal volledig representatief is voor het
geheel der 16 - 17 - jarigen in het Vlaamse land en dat dus de conclusies die
1) H. Cammaer, De houding van de 16 r 17-jarigen in het Vlaamse land tegenover
het Verenigingsleven.
Nauwelaerts, Leuven, 1962, 236 pp., ingen. Fr. 180.
2) Jan Cocle, Het geloofsleven van de studerende jeugd in Vlaanderen.
Patmos,

Antwerpen, 1962, 160 pp., ingen. Fr. 95.
3) V. Verelst S.J., Lectuur-enquéte, spec. nummer Brug tussen school en gezin,
(V, 4), april 1962, 48 pp.
4) J. Kruithof en J. van Ussel, jeugd voor de muur. Vlaamse studenten over hun
seksuele problematiek.
Ontwikkeling, Antwerpen, 1962, 214 pp., Fr. 145.
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getrokken warden voor het geheel van de proefgroep ook Belden voor het
geheel der 16 - 17 - jarigen in het Vlaamse land". (p. 52).
Een voorafgaande studie werd gewijd aan het zo nauwkeurig en eenzinnig
mogelijk opstellen van de „vragenlijst"; hiervoor werden 125 leiders en leidsters
van 24 jeugdorganisaties van elke richting en 350 jongens en meisjes uit alle
wereldbeschouwelijke milieus ondervraagd. Tijdens het onderzoek zelf werden
de 1.554 proefpersonen alien persoonlijk en afzonderlijk ondervraagd door 35
gespecialiseerde maatschappelijke werkers, die hiervoor van de gemeentebesturen een „officieel" en neutraal lokaai kregen toegewezen. leder ondervrager
volgde eenzelfde vooraf-vastgelegd werkschema. Tenslotte werden de resultaten berekend met IBM-machines.
Hoewel het onderzoek er speciaal op gericht was de houding van de 16 - 17jarigen te leren kennen t.o.v. de jeugdbeweging en het verenigingsleven, bracht
het tevens andere belangwekkende feitelijkheden aan het Licht. 0.m.: 59,56%
der jongens en 54,78% der meisjes zijn op deze leeftijd nog schoolgaand (het
onderzoek had plaats van 1 september 1959 tot 30 september 1960). Ongeveer
een vijfde der werkende jongens en meisjes volgt bijscholing in de vorm van
avond- of zondagslessen. Geven zich op ais „praktiserend katholiek": 81,36%
jongens, en 84,47% meisjes, als „niet-praktiserend katholiek": 4,98% jongens
en 4,34% meisjes, ais „vrijzinnig-humanistisch": 6% jongens en 5,07%
meisjes, als „atheist": 0,45% jongens en 0,30% meisjes, als „onbepaald":
5,54% jongens en 4,18% meisjes. (Deze verhoudingen betreffen het totaal.
Belangrijk is de proportie in de grate agglomeraties waar 30% tot 40% zich ais
niet-katholiek opgeeft).
Wat nu de jeugdorganisaties betreft, vernemen wij dat op deze leeftijd
57,47% der jongens en 46,12% der meisjes ander een of andere vorm georganiseerd zijn. De jeugdbeweging bereikt 43,21% jongens en 39,10% meisjes
der 16 - 17 - jarigen. Waren nooit georganiseerd: 19,79% jongens en 29,55%
meisjes. Even belangrijk is het vast te stellen dat bijna een vierde der jongens
op deze leeftijd vroeger wel door een vereniging werd bereikt, maar nu ongeorganiseerd is. Ontslag op puberteitsleeftijd betekent echter heel dikwijls verandering van jeugdbeweging (een derde!), of overgang naar jeugdvereniging
(1/3 der jongens en 1/10 der meisjes). (Zie verder de gedetailleerde studie
van de „vroeger-georganiseerden" pp. 87 - 91). Feit is dat de jeugdbeweging
in elk milieu in belangrijke mate vertegenwoordigd is, al is er een geleidelijke
daling in percentage, gaande van landelijk milieu tot grootstad. (In de stad
heeft de jeugdvereniging meer ontplooiingskansen en heeft de „formule" der
jeugdbeweging wellicht haar optimum bereikt). De jeugdbewegingen bereiken
gemakkelijker de studerende jeugd dan de arbeidende: 70,15% jongens en
63% meisjes der jeugdbewegingen zijn schoolgaand. — Een vrij onverwacht
gegeven is de constatering dat 20% der nu-niet-georganiseerde jongens en 30 %
der nu-niet-georganiseerde meisjes gaarne lid zou willen zijn van een jeugdbeweging, en eveneens 16% dezer jongens en 10% dezer meisjes lid van een
jeugdvereniging (vooral sport- of turnvereniging). — Meer dan 10% der
16 - 17 - jarigen is reeds voor meerdere dagen in los verband en zonder verantwoordelijke ouders op reis geweest in binnen- of buitenland; 3% deed dit
eveneens gemengd.
Een procentuele verdeling van de 16 - 17 - jarigen over de diverse jeugdbewegingen ziet er bij de jongens als volgt uit: Chirojeugd 9,42%, KSA
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22,51 %, VVKS 17,54%, KAJ 30,38%, BJB 9,95%, KBMJ 9,95%, Socialistische jeugd 5,24%, Liberale jeugd 1,31%; Vlaams-nationale jeugdbeweging
0,78%, godsdienstig niet-katholiek 1,83%. Bij de meisjes: Chiro 12,60%,
VKSJ 22,52%, VVKM VVKS 9,16%, VKAJ 22,52%, BJB 21,37%,
VKBMJ 3,44%, Socialistische jeugd 4,20%, Liberale jeugd 0,38%, Vlaamsnationale jeugd 0,38%, godsdienstig niet-katholiek 3,05%. (Zie de genuanceerde interpretatie van deze cijfers pp. 68 83). De katholieke jeugdbewegingen bereiken dus bij de jongens 89,75%, bij de meisjes 91,51% op deze
leeftijd.
Na het vaststellen van deze feitelijkheden onderzoekt het derde deel van het
boek de houding der 16-17-jarigen tegenover het verenigingsleven. Vooral belangwekkend zijn de verschillen in reactie naargelang het sociologisch milieu,
de wereldbeschouwing, de politieke gerichtheid, de grootte van het gezin, studerend of niet, lid van jeugdbeweging of niet. Uit de overvloedige gegevens
van het boek noemen wij een paar typische houdingen.
Het is duidelijk dat de jeugdbeweging door de jeugd van nu wordt aanvaard
en gewaardeerd (er wordt in de sensatiepers dus veel loos alarm geslagen!):
75 - 80% is niet akkoord met hen die beweren dat de jeugdbeweging niet meer
van deze tijd is; drie vijfden vindt de jeugdbeweging een noodzakelijk stuk van
de opvoeding (80% der leden); drie vierden beoordeelt de jeugdbeweging als
opvoeding tot volwaardig mens-zijn (de leden zelf voor 87%). — Opbouwende kritiek van de jongeren zelf: over het algemeen vraagt men dat de leiding
enkele jaren ouder zal zijn dan de leden ('bovendien vindt 29% der leden deze
leiding te weinig gevormd), maar tegelijk vraagt 80% dat het programma van
de jeugdbeweging mede zal bepaald worden door de leden; drie vierden der
jongeren keurt godsdienstige vorming Tangs de jeugdbeweging goed (90% der
leden — verheugend verschijnsel !); met 80% vragen de jongeren meer samenwerking tussen de jeugdbewegingen; 60 - 70% zegt dat de jeugdbeweging kontaktmogelijkheden tussen jongen en meisje moet scheppen (en ... zij geven
zelf voorzichtigheidsnormen aan!), 40% jongens en 60% meisjes vinden een
uniform essentieel, 30% jongens en 25% meisjes vinden daarentegen dat de
16 - 17-jarigen er geen hoeven te dragen. — Wat de reacties betreft, is het opvallend hoe de niet-praktizerende katholieken, samen met de vrijzinnigen, zich
steeds duidelijk aftekenen als een sterk negatieve groep, die afkerig staat tegen
elke vorm van binding of vorming.
Wat de houding t.o.v. de jeugdvereniging aangaat, stippen wij slechts aan dat
op dit gebied, behalve in de grotere steden, de meisjes te weinig gelegenheid
krijgen, dat debatingclubs en hobbyclubs (voor zover zij bestaan!) zeer gewaardeerd worden, dat er een uitgesproken negatieve houding bestaat t.o.v. politieke
groeperingen.
Dit sociaal-pedagogisch onderzoek betekent ongetwijfeld een zeer reèle dienst
aan alle opvoedingsinstanties van ons land, vooral omdat het de werkelijke
houding van de doorsnee-adolescent t.o.v. de jeugdorganisaties leert kennen op
wetenschappelijk-verantwoorde basis. Want dit is wel de 'kracht van het onderzoek: de gewonnen inzichten zijn niet het resultaat van achteraf bijgevoegde,
subjectieve „commentaar" maar komen rechtstreeks voort uit de zeer oordeelkundig opgestelde vragenlijst.
Uit het geheel dezer objectieve gegevens komt dan de hedendaagse adoles-
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cent te voorschijn, die nogal verschilt van de romantische of enthousiaste jeugd
van voor de oorlog: „het zich terugtrekken in een jeugdrijk, 'das Jugendgemasse', is een kenmerk van een generatie die definitief voorbij is" (p. 190).
Maar even duidelijk treedt aan het licht hoe deze jeugd nuchter haar verantwoordelijkheid verlangt op te nemen. Zij waardeert en aanvaardt de jeugdbeweging, op voorwaarde dat de leiding competent is en concrete idealen voorleeft, en dat vrijheid wordt geschonken voor zelfactiviteit, als experiment voor
zelf vorming en verantwoordelijkheid in gemeenschap. Een typisch en enigszins
nieuw kenmerk lijkt wel te zijn de goedkeuring door de jongeren zelf van de
jeugdbeweging als levensbeschouwelijk-gericht milieu (o.m. daar, waar de godsdienstige vorming langs de jeugdbeweging ook door niet-gelovigen wordt goedgekeurd).
Als voornaamste opdrachten voor de huidige pedagogiek vermeldt H. Cammaer, naast het dringend belang van de vorming der leiders en de hogere kaders,
en naast de noodzakelijkheid van een herwaardering der staatsburgerlijke opvoeding, het probleem der coeducatie. „Op het gebied van coeducatie kan de
jeugdbeweging niet meer wachten: de inspanningen die hier reeds geleverd
worden blijken in goede aarde te vallen en de jeugdbeweging lijkt geschikt om
een gezond ontmoetingsterrein te vormen langs de voorzichtige omstandigheden
die de jeugd zelf vraagt". (p.193).
In een periode waarin de schoolbevolking steeds toeneemt, lijkt de jeugdorganisatie nog aan invloed te zullen winnen. Deze obj ectieve enquete is een
openlijke aanmoediging. De vraag of men beter de richting inslaat van jeugdvereniging (hobbyclub, debatgroep, enz.) dan van traditionele jeugdbeweging,
verdient een nadere bestudering. Dat het onderzoek echter niet heeft getracht
de verhouding school-jeugdorganisatie dieper te verkennen, is de enige kritiek
die wij op dit meesterlijke werk durven oefenen.
***

De enquete van E. H. Jan Code is minder universeel: zij beperkt zich tot
de hoogste drie klassen van het vrij middelbaar onderwijs. (Eenzelfde onderzoek
in het technisch of in het officieel onderwijs zou voorzeker een heel ander beeld
geven). Hoewel het staal niet 100% representatief werd uitgebalanceerd (2.295
jongens, waarvan 1.083 uit dz klassieke, 1.012 uit de moderne humaniora, en
1.996 meisjes, 1.108 uit k.h. en 888 uit m.h.), biedt het toch, o.m. dank zij
een redelijke spreiding, voor deze onderwijssector een vrij betrouwbare basis.
De vragenlijst werd niet in een bijlage vermeld, zodat een beoordeling moeilijk
is. In vergelijking met het procede van H. Cammaer dient aangestipt dat hier de
proefpersonen niet persoonlijk werden ondervraagd, doch in groep en anoniem
een vragenlijst invulden.
Het doel der enquete is inzicht te krijgen in het geloofsleven van de oudere
humaniorastudenten uit het vrij onderwijs. Hiervoor de enquete-methode gebruiken kan bevreemdend lijken. De auteur is zich hiervan tenvolle bewust en wijst
van of de aanvang op het zeer relatief karakter van de resultaten. Nergens is hij
naief erop belust het eigenlijke geloofsleven, d.i. het waagstuk van de persoonlijke overgave aan God, vast te leggen in de tabellen van een statistisch onderzoek. Het louter-sociologisch „praktijken-kristendom" is gelukkig voorbij. Niettemin is E. H. Code er terecht van overtuigd dat de sociologische en psychologische benadering van enkele uiterlijke begeleidingsfactoren der geloofsda,ad
17
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van zeer grate betekenis kan zijn voor de geloofspedagogiek. Om het jeugdig
geloof tot volwassenheid te laten uitgroeien is het van primordiaal belang dat
de opvoeders zo nauwkeurig mogelijk weten welke eigentijdse gegevens die
geloofsgroei bevorderen of hinderen.
Bij nader toezien zijn er eigenlijk twee werkmethoden in E. H. Code's boek
te onderkennen: enerzijds het objectief verwerken van de resultaten der enquete, anderzijds een aanvullend commentaar dat hier en daar uitmondt op
subjectieve beschouwingen die slechts in zeer los verband staan met de enqu'etegegevens. En waarschijnlijk is het wel omdat de auteur aanvoelt dat precies het
typische van het huidig adolescenten-geloof niet genoeg ondervangen werd in
zijn sociologisch onderzoek 5), dat hij tussendoor en achteraf, los van de enquéte-resultaten, zijn visie ten beste geeft op het huidig geloofsleven der jeugd.
Het ifeit dat dit commentaar intelligent is en evenwichtig (ook daar waar de
vinger op de wonde wordt gelegd), mag toch niet doen vergeten dat het gezag
van deze beschouwingen van andere aard is dan de objectieve taal der statistische cijfers.
Het eerste deel van het boek tracht een zo trouw mogelijke schets te leveren
van verschillende levens-elementen die nauw in contact staan met de geloof sbeleving van de studerende adolescent: eerst zijn theoretische geloofskennis en
de aard der geloofstwijfels; daarna de godsdienstige verplichtingen, de frequentie der sacramenten en gebedspraktijken, gevolgd door de morele principes en
de seksuele problematiek; tenslotte de aanvaarding of afwijzing van een geestelijke roeping.
In het tweede deel wordt gezocht naar een correlatie tussen geloofsbeleving
en milieu. Achtereenvolgens komen de drie voornaamste leefmilieus met hun
specifieke eigenschappen ter sprake: de godsdienstpraktijk en de religieuze sfeer
van het gezin; de dalende godsdienstige en opvoedkundige invloed van de
school; de actuele problematiek van de jeugdbeweging.
Ziehier enkele statistische gegevens die wij menen enig relief te mogen geven:
— 63,92% der jongens en 67,29% der meisjes hebben ernstige en langdurige
twifiels gekend omtrent een geloofspunt. Bij de jongens kwamen die twijfels op
tussen 15 en 17 j aar, bij de meisjes tussen 13 en 15. De meest voorkomende
twijfel betreft de vraag: „is het christendom de ware godsdienst ?" (31,59%
meisjes, 27,89% j ongens) .
— Tijdens de vakantie gaan 10,19% jangens en 3,16% meisjes dagelijks naar
de mss; 30,11% jongens en 31,46% meisjes gaan meerdere keren per week;
42,61 % jongens en 44,99% meisjes gaan anregelmatig in de week; 15,43%
en 17,63% gaan nooit in de week. Gemiddeld 94% gaat in de vakantie naar
de zondagsmis.
— Meisjes hebben meer moeilijkheden met de biecht dan jongens. Tijdens het
schooljaar (getallen van de vakantie tussen haakjes) gaan 1,55% (0,41%) om
de week, 9,62% (3,01%) om de 14 dagen, 35,62% (26,89%) am de maand,
5 ) Een nauwkeuriger voorstudie zou wellicht betere vragen hebben kunnen suggereren, waardoor het mogelijk zou zijn de polyvalente betekenis der aangehaalde
,,praktijken" typischer te verklaren. Want met welke vragen werd nu gepeild naar
de essentiele grondhoudingen van de christen; zoals toewijding, eerlijkheid, dienstbetoon . Het is ook jammer dat het Nederlands van vragen en commentaar
vaak zeer slordig aandoet.
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47,04% (41,78%©) onregelmatig, 2,40% (1,55%) om het jaar, 2,75%
(23,90%) nooit.
- 20,78% jongens en 20,79% meisjes bevestigen dat bij hen het avondgebed in de famille wordt gebeden, 19,60% jongens en 18,14% meisjes antwoorden dat dit soms geschiedt.
- 55,82% der jongens en 59,72% der meisjes verlangen geestelijke leiding,
maar zeer velen, vooral meisjes, klagen dat zij niet de geschikte persoon vinden.
- Sympathie voor een bepaald meisje hebben 68,41% der jongens: 81,03%
in de I°, 78,28% in de II°, 49,70% in de III°. Hebben zich tegenover dit
bepaald meisje reeds enigszins geengageerd door het uitspreken van die sympathie: 58,29% in I°, 37,63% in II°, 10,01% in III°. Bij de meisjes komt
die sympathie voor met 48,50% en 17,63% heeft ze uitgesproken.
- Bij de jongens zijn er 22,87% (29,57% in I°, 26,60% in II°, 14,49% in
III') die geregeld dansen in de familie. Bij de meisjes 16,62%. Gaan geregeld
dansen op bals, in dancings e.a.: 14,64% der jongens (30,77% in I°, 14,05%
in II°, 4,12% in III°) en 5,51% der meisjes.
- Lid van jeugdbeweging zijn 50,85% der jongens (29,40% in I°, 51,92%
in II°, 64,55% in III°) en 44,89% der meisjes. Dat de jeugdbeweging grate
invloed heeft op hun religieus leven, wordt bevestigd door 37,86% der jongens (64,53% in I°, 50,56% in II°, 25,36% in III°) en door 51,71% der
meisj es.
- Hebben ooit ernstig aan geestelijke roeping gedacht: 67,61 % der jongens
(74,35 % in oude hum. en 59,38% in moderne hum.) en 64,28% der meisjes
(63,18% in oude hum. en 65,65% in mod. hum.). Meestal gebeurde dit tussen hun 12 en 15 jaar. - Op de 338 ondervraagde rhetorici-jongens verklaren
65,68% dat zij eenmaal ernstig aan roeping hebben gedacht. Op het ogenblik der enquéte (juni 1960) zeggen 24,77% van deze 65,68% dat zij deze
inderdaad zullen involgen. (Verdes wordt in detail onderzocht welke motieven
worden aangegeven voor het verdwijnen der roepingsgedachte).
Rekening houdend met het commentaar van E. H. Code en met de dikwijls
gelijklopende conclusies van P. Babin in het analoge, zeer vermaarde boek
Les jeunes et la Foi (Ed. du Chalet, Lyon, 1961), menen wij dat de hoofdlijnen der hedendaagse pedagogische noden cirkelen rond de volgende problemen, die dringend en zo ernstig mogelijk om bezinning vragen.
Allereerst moet de hernieuwing en de modernisering van het godsdienstonderricht samen met de inwiiding in de liturgische beleving veel meer ter
harte warden genomen, vooral bij de meisjes. Er is veel religieuze belangstelling bij de adolescenten, waarvoor de opvoeders geen oog hebben. Een
aangepaste opleiding (en herscholing) van de leerkrachten schijnt absoluut
noodzakelijk, want op gebied van godsdienstonderricht lijkt de improvisatie
ergerlijk to zijn.
Op de tweede plaats eist de reeds aangevangen herziening van de praktijk
der seksuele opvoeding een snellere ontwikkeling. Onvolldige voorlichting en
seksuele misvattingen mogen niet langer de voornaamste bron blijven van 'geloofs'-moeilijkheden! Vanuit een tinder uitgangspunt deelt E. H. Code het
standpunt van H. Cammaer, wat betreft coeducatie: resoluut pleit hij voor „een
open en ongedwongen mogelijkheid tot omgang met personen van het andere
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geslacht" ve)Or de universiteit. (Hij aarzelt niet het woord „failliet" te gebruiken ten aanzien van de traditionele „scheidingsmethode").
Ten derde moet dringend het hoofd warden geboden aan de veranderde
schoolsituatie. En hier schijnt E. H. Code te defaitistisch te zijn, als hij zich
a.h.w. neerlegt bij de constatering, dat de huidige massa-school ipso facto heeft
ingeboet aan godsdienstige opvoedings-mogelijkheden. Zijn visie op de opvoedende rot der school lijkt soms te arm en te weinig consequent, terwijl het
onderscheid tussen school en jeugdbeweging als tussen „twee opvoedingsmethoden" (p. 120) een te scherpe kloof onderstelt 6). Moderne richtingen
willen beide dichter bij elkaar brengen, verwachten het heil van overtuigde
leken-opvoeders (die hiertoe opgeleid moeten worden !) en kennen aan de
priester een nieuwe functie toe van „studentenpastoor", d.i. specialist in godsdienstonderricht, proost der jeugdbeweging, bezieler van de liturgic, toegankelijk geestelijk leider, en animeerder van zijn leken-collega's.
Tenslotte kan niet genoeg gewezen worden op de zo noodzakelijke doorvoering van een „pastorale d'ensemble", die in ons katholiek opvoedingswezen nog
ver van werkelijkheid is. „Al te veel werken de instituten, de jeugdbewegingen,
de ouders, de parochie, elk apart op wat elk meent zijn eigen terrein te zijn.
Welnu, dat is onzin. Er bestaat geen eigen terrein, tenzij dezelfde adolescenten
die in die opvoedingsfactoren staan". (p. 142).
Deze pedagogische conclusies van E. H. Code's studie zullen bevrijdend werken: ze zijn gedurfd en oprecht. Zij sporen aan tot het her-denken van veel
traditiegebonden sclerose. Al met al lijkt de motivering dezer „opdrachten"
zelfs het belangrijkste winstpunt van dit boek te zijn. Om het eigenlijke geloofsleven der huidige jeugd te bereiken had men wellicht een andere methode
of alleszins een meer doordachte benaderingswijze moeten aanwenden.
***

De gegevens van het lectuur-onderzdek (door V. Verelst S.J. gecommentarieerd) in de hoogste twee klassen van het vrij middelbaar, technisch en normaalonderwijs zijn imposant. Op de 26.180 leerlingen, die deze klassen tellen,
werden er 10.760 ondervraagd (via een in te vullen vragenlijst) ! Hoewel
„wetenschappelijke" kritiek kan geuit worden op de keuze van het staal, verzekeren de grate getallen toch een uiterst betrouwbaar resultaat 7).
Een gedetailleerde weergave van de afzonderlijke resultaten zou te ver voeren.
Wij stellen ons hier tevreden met een globale indruk. Allereerst de conclusie van
de auteur: „Onze jeugd leest zeker niet teveel; het schoolwerk schijnt zo zwaar
te zijn, dat er tijdens het schooljaar werkelijk geen tijd overbligt om rustig en
ernstig te lezen; zelfs de opgelegde klastaak-lectuur schijnt meestal niet grondig
6) De cijfers daar waar schr. een correlatie zoekt tussen b.v. de godsdienstige
gedragingen en het behoren tot een jeugdbeweging, lijken in een onjuist perspectief te
worden bezien wanneer de positieve resultaten van een totaal-opvoeding hier exclusief aan de jeugdbeweging worden toegeschreven. Men zou evengoed andersom kunnen redeneren en zeggen: het is omdat bepaalde jongens 'goed' zijn van huis uit, dat
zij aansluiting zoeken bij een jeugdbeweging! (cfr. pp. 126 r 130). Scheiding van de
opvoedingsfactoren geeft een vals beeld.
7) Het kan interessant zijn deze resultaten te vergelijken met een indentiek onderzoek, dat precies een jaar vroeger, met dezelfde vragenlijst en dezelfde methode werd
doorgevoerd in het Franssprekend landsgedeelte. Zie R. Courtois S.J., Lectures des
Jeunes, in: Famille, College et Institut, mei 1961 (XIX, 5).
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te gebeuren. Naast dat vele schoolwerk bestaat er toch ook een tekort aan
belangstelling". (p. 47).
Eerste-minister Theo Lefevre besprak deze enquete terloops in een artikel en
beoordeelde de uitslag als volgt: „Niet slecht, kerngezond zelfs, maar nogal
burgerlijk sentimenteel. Onze achttienjarigen verdienen beter. Niet een auteur
van hun formaat, slechts een ander de grootsten uit de wereldliteratuur, een
naar wie ze moeten opkijken, kan hen werkelijk door hun inferno heenhelpen".
Wij zouden duidelijker willen formuleren dat het totaalbeeld van hun lectuur
verontrustend is: niet alleen lezen onze oudste leerlingen te weinig, bovendien
staat hun lectuur op te laag peil. Het geheel verraadt een verregaande „braafheid", die op de universiteit noodlottig moet warden! De vraag rijst of de
opvoeders zelf in staat zijn leiding te geven in de lectuur en of de schoolbibliotheken niet hopeloos „naast de kwestie" zijn.
* * *

Tenslotte is er het bock van Prof. Dr. J. Kruithof en Drs. J. Van Ussel, dat
als ondertitel draagt „Vlaamse studenten over hun seksuele problematiek". Het
betreft de resultaten van een onderzoek, gehouden in mei - juni 1961, waarbij
op 600 ondervraagden slechts 128 twintigjarigen een (zeer intieme) vragenlijst
(anoniem en ongekontroleerd!) invulden: 84 jonge mannen en 44 jonge vrouwen, 'behorend tot de universiteit, het hoger onderwijs of het laatste jaar middelbaar onderwijs. Van deze mannen noemen 14 zich 'overtuigd katholiek',
10 'matig katholiek', 15 'niet meer katholiek', 41 'zonder geloofsovertuiging',
1 calvinist. Bij de vrouwen treffen wij 16 'overtuigde katholieken' aan, 3 'matig
katholiek', 10 'niet meer katholiek' en 14 'zonder geloofsovertuiging'. Tot daar
het staal!
Wij begrijpen niet waarom de auteurs dit bock uitgeven als „resultaat van
een onderzoek" en geregeld de indruk wekken algemene conclusies te trekken
over „de" Vlaamse student, terwijl zij zich toch in de inleiding verplicht voelden te noteren: „Nadrukkelijk wordt dus beklemtoond dat onze gegevens geen
statistische waarde kunnen hebben". (p. 10).
Zo wij het bock nuchter herleiden tot zijn ware proportie, stellen wij doodgewoon vast dat het gaat om het citeren van enkele „gevallen" (meestal uit een
zeer beperkt milieu — cfr. de typisch negatieve groep der vrijzinnigen en nietpraktizerende katholieken in het onderzoek van H. Cammaer), die door de
auteurs als aanloop worden gebruikt om bij deze gelegenheid hun theorie uiteen
te zetten over een non-conformistische en „humanistische" seksuele moraal.
Hier hoeft dus geen „enquete" beoordeeld te worden, wel een levensopvatting.
Doch daarvoor zou een ander artikel nodig zijn.
Toch is het zeer goed mogelijk dat dit bock, vanuit de optiek van een ongelovige, de weerspiegeling is van een eerlijke paging om de seksuele opvoeding
aan te passen aan moderne inzichten. In die zin plaatst het bock zich in de rij
van de vele katholieke werken daaromtrent, b.v. van Dokter Vermeire, F. Jansen, F. Leist, Trimbos, enz.. Gezien de voorafgaande stellingname mist het
echter sereniteit en objectiviteit. De katholieke moraal wordt gekarikaturiseerd
en bij voorkeur betiteld als „gestold", „alle leven dodend", „anachronistisch",
dikwijls wordt zij gewoon verkeerd weergegeven.
In sterker bewoordingen dan E. H. Cocle gewagen deze auteurs van „het
kolossale fiasco van de traditionele pedagogiek" (p. 12). Hun levenshouding
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belet hen echter, na de drieste afbraak der traditie, positieve richtlijnen op te
stellen. Op welke gronden seksuele „experimenten", anticonceptiva, abortus,
huwelijksontrouw, enz., eigenlijk worden goedgepraat, is nooit helemaal duidelij k.
Ook katholieke opvoeders beseffen dat er nog veel seksuele miserie is, vooral
dan bij hen die de seksualiteit niet volwaardig konden integreren in een godsdienstige visie van liefde en vruchtbaarheid. Ook E. H. Code beklemtoonde
dat er in deze richting pogingen moeten gedaan worden. Maar de hulp die de
katholieke pedagogie aan deze jeugd tracht te ,bieden, is van totaal andere aard
dan de „behaviour"-remedies van Kruithof en Van Ussel.
Daarom menen wij dat dit boek, voor hen die werkelijk „over" de muur
willen, tenslotte nefast is. Zowel de relativistische mentaliteit als vele geciteerde
„voorbeelden" vergen het strengste voorbehoud. Wij betwijfelen trouwens ten
zeerste of katholieke pedagogen het als hulp voor de seksuele opvoeding noodzakelijk en wenselijk zouden achten in ons land een pseudo-Kinsey-onderzoek
in te stellen.

Politiek
Overzicht

INTERNATION A AL

E door ons reeds enkele malen besproken ontwikkeling in Cuba leidde de
afgelopen maand plotseling tot een scherp conflict tussen de Verenigde
Staten en Rusland tengevolge waarvan enkele dagen de dreiging van een oorlog
tussen beide grootxnachten, die dan haast noodzakelijk tot een wereldoorlog,
uitgevochten met nucleaire wapens, zou uitgroeien, lboven de wereld hing.
Voortdurend was de groei van de Russische invloed op het regime van Fidel
Castro door de Verenigde Staten met argwaan bekeken; zelfs werd er reeds lang
door republikeinse politici bij president Kennedy op aangedrongen met geweld
van wapenen tegen Cuba op te treden, maar Kennedy was van mening, dat
zolang de versterkingen op het eiland van defensieve aard waren, hij niet het
gevaar mocht lopen zich te laten meeslepen in een militair avontuur, dat zou
kunnen uitlopen op een oorlog met Rusland en tevens op een conflict met de
andere staten op het vasteland van Amerika, die nu eenmaal erg benauwd zijn
voor inmenging van de Verenigde Staten in hun binnenlandse aangelegenheden.
Zijn houding veranderde echter, toen hij de bewijzen in handen kreeg, dat
ondanks alle verzekeringen van premier Chroestsjef en de Russische ambassadeur in Washington, Dobrynin, Rusland wel degelijk bezig was in grate haast
op Cuba raketbases te bouwen voor het lanceren van raketten met een reikwijdte
van 1 a 2 duizend zeemijl, waarmee een groat deel van de Verenigde Staten kon
worden bestreken. Op maandag 22 oktober kondigde Kennedy een gedeeltelijke
blokkade hij gebruikte de term „quarantaine" — van Cuba of om verdere
versterking te voorkomen; tevens deelde hij mede, dat elke kernraket vanaf
Cuba gelanceerd tegen een staat van het Westelijk halfrond, zou warden beschouwd als een aanval van Rusland op de Verenigde Staten en onmiddellijke
vergelding zou vereisen, en riep hij de Organisatie van Amerikaanse Staten
(OAS) bijeen om de nodige maatregelen te bespreken. Tenslotte verzocht hij
om een spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad en deed hij een beroep op
premier Chroestsjef de wereldvrede te redden door de offensieve wapens uit
Cuba te laten weghalen.
De Russische regering reageerde in eerste instantie fel; zij beschuldigde de
Verenigde Staten van aanvalsdaden tegen Cuba en verzekerde nogmaals, dat
haar wapenleveranties uitsluitend van verdedigende aard waren; zij wees op de
gevaren verbonden aan het optreden van de Verenigde Staten en wenste ook
een 'bijeenkomst van de Veiligheidsraad, waarbij ook Cuba reeds een klacht had
ingediend. Hier deed de waarnemend secretaris-generaal, U Thant, op 24
oktober namens 45 „niet gebonden" landen de betrokken mogendheden het
verzoek te onderhandelen, terwijl hij Rusland uitnodigde gedurende een paar
weken geen wapens naar Cuba te zenden, de Verenigde Staten om hun blokkade
gedurende deze periode op te heffen en Cuba om in die tijd niet verder te
bouwen aan de militaire installaties. De Sovjet-Unie, waar Chroestsjef op
dezelfde dag al een oproep had gedaan om te onderhandelen, aanvaardde de
voorstellen van U Thant, terwijl de Verenigde Staten niet verder gingen dan de
verklaring, dat zij bereid waren tot besprekingen over een oplossing. Hoe erns-
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tig de toestand nog steeds was, kan blijken uit de door Z. H. Paus Joannes
XXIII tot de wereldleiders via de radio gedane oproep op 25 oktober om te
onderhandelen ten einde een ramp te voorkomen.
Opmerkelijk was, dat beide partijen uitermate voorzichtig manoeuvreerden;
de Russische schepen bleven buiten het ,blokkadegebied met uitzondering van
een olietanker, die door de vloot van de Verenigde Staten werd doorgelaten op
de verzekering van de kapitein, dat er alleen olie aan board was. Op 26 oktober
gaf premier Chroestsjef of ficieel de opdracht aan alle Russische schepen buiten
de zone te blijven en beloofde president Kennedy alles te zullen doen om
contact met de Russische schepen te vermijden. Een dag later gaf Moskou toe,
dat er raketbases op Cuba waren en dat deze onder bevel van Russische off icieren stonden. Tegelijkertijd had er een drukke briefwisseling Moskou - Washington plaats; in een eerste brief beloofde Chroestsjef de bases onder V.N.-toezicht
te zullen ontmantelen en geen nieuwe wapens te zullen aanvoeren, als de Verenigde Staten de „quarantaine" zouden opheffen en beloven geen invasie op
Cuba te zullen doen; in een tweede brief stelde Moskou voor de Russische bases
op het eiland te ontruimen in ruil voor opheffing van de bases van de Verenigde Staten in Turkije. President Kennedy verklaarde de hoofdpunten over het
algemeen aanvaardbaar, maar zei, dat het eerst nodig was, dat de raketbases
onbruikbaar werden gemaakt, waarna dan verdere besprekingen konden plaats
hebben. Op 28 oktober maakte Moskou bekend de raketbases onder V.N.toezicht te zullen ontmantelen en reeds opdracht te hebben gegeven de installaties naar Rusland terug te sturen; hierbij werd niet meer gesproken over de ruil
Cuba - Turkije.
Hiermee kwam een einde aan de acute crisis; er bleven echter nog verschillende kwesties open. Castro had reeds verklaard geen V.N.-toezicht op Cuba te
wensen en bovendien stelde hij de eis, dat de Verenigde Staten de basis Guantanamo op Cuba zouden ontruimen. U Thant is naar Havanna gegaan en heeft
„vruchtbare" besprekingen gehad maar schijnt er weinig of niets bereikt te
hebben; gedurende zijn verblijf op Cuba hebben de Verenigde Staten hun blokkade opgeheven, maar deze is na zijn vertrek weer hersteld. Men gist nu naar
het doel van de reis van de Russische vice-premier, Mikojan, naar Cuba en
hoopt, dat hij daar zal proberen Castro tot toegeven te bewegen. Inmiddels is
een andere Russische topfiguur, Koeznetzow, reeds in New-York aangekomen
voor verdere besprekingen met de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Stevenson, om onder bemiddeling van U Thant de kwestie
verder op te lossen.
Bij deze spannende affaire enkele kanttekeningen. Allereerst moeten wij wijzen op een interessante juridische vraag naar het recht om in vredestijd een
blokkade van een land of te kondigen; de verschillende specialisten in het Internationale volkerenrecht zijn het er ,niet over eens, al helt men in het Westen wel
over tot een constructie, waarbij het recht van de Verenigde Staten wordt erkend
op grand van zelfverdediging, en men vooral de nadruk legt op het feit, dat een
onberekenbare figuur als Castro wel eens een minder doordacht gebruik zou
kunnen maken van de gevaarlijke wapens.
Belangrijk was het, dat de OAS het optreden van de Verenigde Staten onmiddellijk met 19 stemmen tegen 0 en een onthouding (Uruguay, dat zich een paar
dagen later eveneens akkoord verklaarde) goedkeurde; misschien heeft Moskou
hier niet op gerekend, want de onderlinge verstandhouding tussen de Ameri-
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kaanse staten is zeker niet van dien aard, dat het altijd te verwachten is, dat
Braziliê, het grootste Zuid-Amerikaanse land, zich aan de zij de van de Verenigde Staten schaart; het optreden van Moskou heeft op dit punt tenminste de
eenheid van de OAS bewerkt.
Diezelfde eenheid bracht Chroestsjef onder de NATO-bondgenoten. Alhoewel zij slechts even te voren op de hoogte waren gesteld van het optreden,
maar er niet over waren geraadpleegd — iets waarover nogal ontstemming bestond — verklaarden zij alien, dus ook Frankrijk, de Verenigde Staten te zullen
helpen. Wij kunnen ons haast niet voorstellen, dat Chroestsjef iets anders kan
hebben verwacht, want dit verschijnsel heeft hij telkens kunnen waarnemen,
wanneer hij began te dreigen.
Men vraagt zich of wat nu eigenlijk de bedoelingen van Moskou zijn geweest.
Vanzelfsprekend blijven dit gissingen. Volgens sommigen had de Sovjet-Unie
behoefte aan een basis voor raketten met een kleinere reikwij dte, omdat het
aantal intercontinentale raketten in Rusland beschikbaar niet zo groot is als men
daar pleegt voor te geven; anderen menen, dat Chroestsjef het eland wilde
hebben om de Verenigde Staten te dwingen tot concessies in Berlijn; eventueel
zou Cuba als ruilobject hebben kunnen dienen. Weer anderen meenden erin te
moeten zien een aftasten van de kracht van de Verenigde Staten of beter van
hun bereid zijn tot het gebruiken van hun kracht eventueel ter verdediging ook
van West-Berlijn, al is Cuba dan ongeiukkig gekozen, daar de Verenigde Staten
hier direct bedreigd worden en dus eerder tot het nemen van maatregelen zullen
overgaan, wij hopen, dat Chroestsjef c.s. zullen inzien, dat het Washington
inderdaad ernst is. Tenslotte werd er geopperd, dat er ernstige tegenstellingen
binnen het Kremlin zouden zijn tussen een harde en een meer gematigde lijn
en dat Chroestsjef door de eerste gedwongen werd verder te gaan dan hij zelf
wel wilde; door de krachtige houding van de Verenigde Staten zou hij nu een
sterkere positie tegenover zijn tegenstanders innemen, maar anderen draaien de
zaak om en menen, dat zijn positie er moeilijker door geworden is.
Het prestige van de Verenigde Staten is iets versterkt; president Kennedy is
krachtig en handig opgetreden en is tactisch genoeg gebleken om zijn tegenstander niet te vernederen; het vertrouwen onder de bondgenoten is gestegen,
vooral ook doordat de Verenigde Staten niet ingingen op het ruilvoorstel Cuba Turkije, alhoewel de bases in dit land eigenlijk gemist kunnen worden tengevolge van de polarisraketten, die van duikboten kunnen warden afgevuurd;
Kennedy wil blijkbaar zelf bepalen wanneer hij deze bases zal opheffen.
De Cubaanse crisis is wel van invloed geweest bij een andere stembus. Op 28
oktober stemde het Franse yolk over het referendum betreffende de grondwetsherziening om voortaan de president rechtstreeks door het yolk te laten
aanwijzen. De Gaulle had tevoren herhaaldelijk aangekondigd, dat hij zou
aftreden als hij niet een flinke meerderheid zou krijgen en hierdoor had hij het
referendum geheel in het persoonlijke vlak gebracht. Hij heeft een voor hem
onbevredigende meerderheid behaald; bijna 62% der uitgebrachte stemmen
spraken zich uit voor de nieuwe wijze van presidentsverkiezing, maar daar er
bij na 23% van de kiezers niet waren opgekomen en er nog een paar procent
ongeldig stemden, bleek zijn aanhang te zijn teruggelopen tot ruim 46% der
kiesgerechtigden; het is aannemelijk, dat er hieronder nog talrijken zijn, die op
dat ogenblik — de Cuba-crisis was nog volop aan de gang, want Moskou gaf op
diezelfde dag pas bericht zijn installaties te zullen opruimen — niets voelden
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voor een verdwijnen van de Gaulle al waren zij het met 'bepaalde presidentiele
ideeèn niet eens. Gezien de persoon van de Gaulle en zijn groat verantwoordelijkheidsgevoel was het eigenlijk te verwachten, dat hij zou aanblijven ondanks
de tegenvaller bij het referendum. Met veel belangstelling wordt nu uitgekeken
naar de komende ontwikkeling; de in ons vorig overzicht vermelde motie van
wantrouwen in de regering Pompidou is inderdaad aangenomen en de Nationale
Vergadering is ontbonden. Zullen de partijen er in slagen een gezamenlijke
meerderheid in de nieuwe kamer te krijgen tegenover de aanhangers van de
Gaulle? En dan? Zij zijn het alleen negatief met elkaar eens nl. tegen de president, maar zij kunnen zelf geen gezamenlijk regeringsprogram er tegenover
plaatsen. Kan de Gaulle het zich veroorloven de Nationale Vergadering in dat
geval helemaal links te laten liggen? Of gaat hij, gezien de uitslag van het
referendum en de verkiezingen, proberen tot een vorm van samenwerking te
komen met enkele voor hem het minst onaanvaardbare groeperingen?
Behalve de kwestie Cuba had Moskou ook nog moeilijkheden in Zuid-OostAzie. Daar de meningsverschillen met Peking de laatste tijd zich steeds duidelijker aftekenden, probeerde Rusland de relaties met Belgrado te verbeteren.
De Russische president, Brezjnev, bracht 24 september een bezoek aan Tito en
dus deed Peking op het congres van de Chinese communistische partij een felle
aanval op het Tito-revisionisme, die eigenlijk bedoeld was voor Moskou. Hier
komt bij de verhouding Peking - New Delhi - Moskou. Het niet gebonden
India ontvangt voor zijn economische opbouw naast belangrijke steun van de
Verenigde Staten ook steun van de Sovjet-Unie; de laatste sloot bovendien met
India een overeenkomst voor de levering van Mig-straaljagers. De op Nehroe
na belangrijkste man in India, Krishna Menon, minister van defensie en herhaaldelijk vertegenwoordiger van zijn land in de V.N., was pro-communistisch
en hij bleef dit, Coen Peking aanspraken ging maken op grondgebied van India.
Nu is Mao Tse Toeng overgegaan tot een regelrechte oorlog aan de ChineesIndiase grens en zit Moskou met het probleem: het niet-gebonden India wil men
niet graag van zich vervreemden en een openlijk conflict met Peking wil en
kan men niet riskeren; India zou nu geen Migs meer van de Sovjet-Unie krijgen
en deze zou niet openlijk voor Peking partij trekken; Chroestsjef tracht ook te
bemiddelen, maar India verlangt, dat de Chinese troepen eerst naar hun uitgangspunt terugtrekken. Premier Nehroe kreeg wel onmiddellijk hulp van de
Westelijke mogendheden ter versterking van zijn leger; dit wekte prompt
ongerustheid in Pakistan, daar India deze wapens eventueel later zou kunnen
gebruiken om het conflict over Kasjmir ten zijnen gunste te beslissen; er wordt
door de Verenigde Staten geprobeerd de kwestie nu tijdelijk te regelen, waarbij
de Verenigde Staten er reeds op hebben gewezen, dat het India niet geoorloofd
is de wapens tegen Pakistan te gebruiken. De Chinese aanval kan belangrijke
gevolgen hebben voor het optreden van India in de wereld. Nehroe verklaarde,
dat zijn land de laatste jaren het contact met de realiteit had verloren en men
vraagt zich of of dit betekent, dat hij van plan is zijn politiek van niet-gebonden-zijn prijs te geven ten gunste van het Westen. Een teken in die richting is
de degradatie van Menon tot minister van oorlogsproduktie; zijn beleid werd
in enkele kringen reeds Lang bekritiseerd, maar steeds hield Nehroe hem de
hand boven het hoofd; nu echter was de mislukking zo duidelijk, dat hij hem
wel moest laten vallen; Nehroe zelf nam het departement van defensie over.
J. Oomes
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BELGIE

Toen de regering Lefevre haar wetgevend werk inzake de Vlaams-Waalse
verhoudingen de vorm gaf van drie ontwerpen — vastlegging taalgrens, aanpassing bestuurlijke taalwet, aanpassing onderwijs — kon ze niet vermoeden welke
woelige ontwikkeling daarmee ingeleid werd. Een enkel van deze ontwerpen
heeft thans de volledige kring doorlopen en eindigde op twee orgelpunten: de
tweede Vlaamse mars op Brussel en het Waals verzet tegen de overschakeling
van de Voerstreek naar Limburg. Dit waren echter slechts begeleidende verschijnselen, die de kern van het politiek probleem niet rechtstreeks raakten. Ze
waren de uiting van een massadynamiek en van een kritische situatie waarin de
voornaamste dragers van de politieke macht en van de politieke wil zich a.h.w.
vastgewerkt hadden. Een en ander vatten we schematisch samen.
Door het gebrek aan overeenstemming tussen Kamer en Senaat gaf het
wetsontwerp over de afbakening van de taalgrens het signaal tot een machtsconflict tussen de twee parlementaire vergaderingen. Thans zijn de scherpe
hoeken van dit conflict weer afgerond, maar als het zich in andere omstandigheden — b.v. inzake de fiscale hervorming, waar dezelfde dualiteit zichtbaar
wordt — herhaalt, kan het het Twee-Kamerstelsel in opspraak brengen.
Een parlementaire stemming die een Vlaamse meerderheid tegen een Waalse
minderheid stelt, wordt door de voorstanders van het Belgisch unitair stelsel
o.i. met een overdreven vrees beschouwd als een bedreiging, alsof de VlaamsWaalse tegenstelling minder gevaarlijk zou zijn indien ze enkel latent aanwezig
is, zonder zich te uiten in de parlementaire rekenkunde.
De Vlaams-Waalse tegenstelling wekt spanningen in de twee grootste partijen, die op unitaire leest geschoeid zijn. In tegenstelling met vroeger toont de
B.S.P. zich thans kwetsbaarder dan de C.V.P. Nu mag men over de waarde van
de politieke partijen in een parlementaire democratie denken wat men wil maar
in Belgie kan het stelsel niet goed functioneren indien een van de belangrijkste
partijpolitieke bases het begeeft.
Tenslotte liep de regering gevaar zodra ze de indruk kon geven, slechts een
regering van de Vlaamse meerderheid te zijn. Daarenboven leek haar actieprogramma zo langzaam op te schieten en zulke beroering te veroorzaken, dat ze
eind oktober opnieuw in haar bestaan bedreigd was, en het ontslag van een
Luiks minister een barst dreigde te worden die niet meer kon hersteld worden.
* * *

In tegenstelling met wat men vroeger zou gedacht hebben, hervatte de regering zich het eerst. Begin november kon de eerste-minister zelfs aantreden met
een vernieuwde regeringsverklaring, waarvan de werkelijke draagwijdte nog niet
duidelijk is, maar die toch een energieke poging is om in een samenhangend
schema te verenigen: a) een nieuwe reeks ondernemingen om de Vlaams-Waalse
spanningen te verminderen, o.m. door de verwezenlijking van verschillende
sedert lang gestelde Vlaamse eisen — wetsontwerp 2 en 3 waarvan boven
sprake, zetelaanpassing, enz. — en b) een aanloop tot een herziening van de
Grondwet, zonder federalistisch karakter, maar met waarborgen voor de Walen
tegen wat met een afschuwelijk neologisme de „minorisatie ibegint te heten.
Daarnaast schiint de regering, ondanks het wantrouwen van socialistische en
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syndicale zijde, vast te houden aan een wetsontwerp dat de uitvoerende macht
moet versterken in kritieke tijden. Nadat de fiscale hervorming klaar is, hoopt
ze oak op sociaal-economisch gebied wetgevend te blijven optreden. Het tempo
waarin dit program zal uitgevoerd warden is weliswaar zeer onduidelijk, en er
zijn sterke krachten die het regeringsbeleid willen vertragen, al was het maar
om het voorlopig in kalmer water te loodsen en de Vlaams-Waalse vraagstukken
voor een min of meer lange periode in de koelkast te zetten. Maar in afwachting
dat de volgende maanden hierover bescheid geven, is de regering niet meer de
zwakste schakel in het geheel.
De zwakste schakel is op het ogenblik de B.S.P., en ook het A.B.V.V. is
nauwer dan ooit betrokken bij de tweedracht welke het socialisme kenmerkt.
Het verdwijnen van Renard heeft de innerlijke spanningen niet doen verdwijnen. Op dit ogenblik kan men slechts zeggen dat dhr. Collard en zijn voornaamste Vlaamse en Waalse medewerkers een energieke poging doen om de invloed
van de M.P.W. te neutraliseren. Hun tegenoffensief herinnert aan de hardnekkigheid waarmee het reformistisch socialisme tussen de twee wereldoorlogen
afgerekend heeft met het communisme. Deze herinnering speelt zeker een rol
bij de socialistische leiders, die het ogenblik gekomen achten om met radicale
middelen de eenheid in de rangen te herstellen. De middelpuntvliedende krachten schijnen het sterkst en het rumoerigst te zijn in het Luikse. Maar am het
unitair karakter van de partij te handhaven, kan de B.S.P. oak rekenen op de
andere unitaire krachten in het land.
Bij het opmaken van een tussentijdse balans kan men enkel vaststellen dat er
vooralsnog niets beslist is. Het blijft mogelijk dat de B.S.P. de toestand opnieuw
meester wordt, en er slechts met een zeker stemmenverlies bij de volgende
verkiezingen van of komt. Aangezien de leiding van de C.V.P. er rekening mee
houdt dat in Vlaanderen enig terrein zal moeten priisgegeven worden aan de
Volksunie, kunnen de twee grootste partijen dan uit de stembus komen met een
beperkt verlies aan de rand, maar zonder hun centrale stelling in de regeringspolitiek te verliezen. Ze zouden dan de nodige kracht behouden om de wijziging
van de grondwet te stuwen in de door hen gewenste unitaire richting.
Dit gematigd optimisme, en een zekere gelatenheid waarmee een beperkt
verlies tegemoet gezien wordt, schijnen de hoofdkenmerken te zijn van de sfeer
die thans in de socialistische en christelijke partij politieke hoofdkwartieren
heerst.
Aan de basis van de Waalse en Vlaamse massa's zijn echter krachten aan het
werk die door de partijen niet volledig gecontroleerd warden. Zelfs indien de
federale trend beperkt blijft tot een moeilijk te preciseren psychologische sfeer,
is het moeilijk ze te ontkrachten door een Touter unitair-Belgische bezinning.
Lijden de twee grate partijen een duidelijke verkiezingsnederlaag, dan zullen
ze wel niet ontsnappen aan een diepgaande hervorming die allicht een paar
federalistische trekken zou kunnen aannemen. Enkele zondebokken zouden dan
moeten heengaan: waarschijnlijk enkele streng-unitaire politici. Onvermijdelijk
denkt men daarbij aan Lefevre en Collard, wellicht ook dhr. Vanden Boeynants.
Dit zou kunnen leiden tot een vernieuwing van het politiek personeel.
Oak dit is echter niet meer dan een wankele prognose. Onder de invloed van
een verwetenschappelijkte politieke literatuur hellen alle betrokkenen en alle
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waarnemers - ook wij - veel te veel over naar een politieke analyse die met
schijthare zekerheden goochelt, terwiji het voorzichtiger zou zijn te bekennen
dat men de toekomstige loop der dingen gewoon niet kan voorzien.
***

Het is tijd dat we even stilstaan bij de beroering in de landbouwkringen,
waarvan de drietand-aktie en de al dan niet gemotoriseerde betogingen de bijna
sensationele tekenen geweest zijn in de jongste zomer.
Door een nieuw geconfirmeerde gemeenschap van actie en program is zojuist
de binding gelegd tussen de drie voornaamste boerenorganisaties: de Belgische
Boerenbond, de Unions Professionnelles Agricoles (U.P.A.) en de Alliance
Agricole Belge (A.A.B.). Zelfs gedurende de heftigste actie werden de onderlinge contacten niet verbroken. Op dit ogenblik is de regering hun wensen reeds
gedeeltelijk tegemoet gekomen in een verklaring welke de landbouwpolitiek
voor de eerstvolgende maanden schetst, zodat men nu een kalmere periode kan
verwachten.
Over de detailpunten welke aanleiding hebben gegeven tot de landbouwprotesten is al veel geschreven. De algemene achtergrond is een zware crisis in
de landbouw, en dit niet alleen in Belgie, maar in alle Westeuropese landen en
verder zelfs in alle landen waar de industrialisatie voortgang maakt. Dat in een
jaar tijds de landbouwbevolking van Belgiè afnam met 15 a 16.000 personen is
een statistisch gegeven dat enige interpretatie nodig heeft om juist te warden
begrepen. Zelfs in dit eenvoudige cijfer weerspiegelt zich echter een niet aflatende tendens, die zeker leidt tot een numeriek minder sterke landbouwersstand. Indien dan uiteindelijk het landbouwinkomen per hoofd zou gestegen en
de bedrijven produktiever geworden zijn, (met een stijging van het landbouwinkomen in het geheel van het nationaal inkomen valt wel niet te rekenen) zou
de uitkomst van deze diepgaande sociale evolutie nog niet zo nadelig zijn. Maar
daarvoor is een jarenlang volgehouden landbouwbeleid nodig, waarop de
E.E.G.-instanties minstens evenveel invloed zullen hebben als de Belgische
overheid.
Naast de sociaal-economische crisis van de landbouw hebben ook de politieke
en de syndicale fakt,or een belangrijke rol gespeeld in de beroering.
De Belgische Boerenbond is ongetwijfeld een indrukwekkende beroepsvereniging. Zijn coOperatieve, technische en financiele instellingen zijn tot over de
grenzen vermaard. Inzake coOperatieve initiatieven op het gebied van melkerijen, handel en fabrikage van veevoeders, meststoffenhandel, enz., is de Boerenbond veel verder gevorderd dan enige andere sociale organisatie in dit land.
Daarenboven is hij een politieke pressure group die meetelt in de regering en in
het parlement. Maar in de jongste tijd heeft hij ook de nadelen en de last ondervonden van zijn geweldige omvang en zijn wijdvertakte belangen. Een organisatie van zulk een gewicht gaat niet meer zo vlug over tot een rechtstreekse en
half-revolutionaire actie, vooral niet als hij langs traditionele schakels verbonden
is met het regeringswerk en er een merkbare invloed op heeft.
Vandaar de afzijdigheid van de Boerenbond tegenover de actie-vormen van
de jongste tijd, ook nog toen het duidelijk werd dat de actie te bestendig en te
wijdvertakt was om ze nog langer over het hoofd te zien. Vele leden van de
Boerenbond namen trouwens zelf aan de acties deel, zonder dat ze er de noodzakelijkheid uit afleidden hun banden met de Boerenbond te verbreken. Ten-
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slotte is de Boerenbond dan toch in contact getreden met de stuwende krachten
van de rechtstreekse actie, en Coen brak meteen ook een nieuwe, rustiger fase aan.
De actie was vooral het werk geweest van de U.P.A., een boerenorganisatie
die in Wallonie een factor van betekenis is. In deze organisatie zijn er liberale
invloeden, maar daarnaast zijn er ook onzijdige kringen in vertegenwoordigd,
en ook C.V.P.-elementen. Sommige C.V.P.-mandatarissen zijn lid van de
U.P.A., en onverenigbaarheid tussen lidmaatschap van de C.V.P. en van de
U.P.A. bestaat er niet. Wat de A.A.B. betreft, ofschoon ze een afzonderlijke
organisatie is, onderhoudt ze zulke nauwe banden met de Boerenbond, dat ze
in feite een parallelle werking hebben.
Niet alleen uiterlijk is er dus een onderscheid tussen de manier waarop de
Vlaamse en de Waalse landbouwers georganiseerd zijn. De diepgang van de
werking der drie organisaties is verschillend. Terwij1 in Vlaanderen de Boerenbond de melk- en boterproduktie b.v. in zeer ruime mate in handen heeft dank
zij de cooperatieve instellingen, is dit in Wallonie veel minder het geval met de
U.P.A. en met de A.A.B. Dit verschil is niet alleen formeel, maar heeft politieke en economische gevolgen. Omdat de melk- en boterproduktie en -verwerking in Vlaanderen efficienter georganiseerd is en er voor de producent dus een
grotere winst overbligt dan in de minder goed georganiseerde Waalse landbouw, is de Boerenbond eerder tevreden geweest met een verhoging van de
melkprijs dan de Waalse organisaties, waarvan de leden in minder ekonomische
voorwaarden werkten. Dit is slechts een van de vele beschouwingen waarmee
men de landbouwvraagstukken moet toelichten om er ietwat klaarder in te zien.
Samenvattend menen we te mogen stellen dat de rumoerige zomer met zijn
boerenbetogingen geleid heeft tot een nieuwe fase in de landbouwpolitiek en
tot een aantal nieuwe punten in het regeringsbeleid. Een oplossing voor de
structurele crisis van de landbouw zal hiermee echter niet kunnen bereikt worden.
Dit vraagstuk zal Lang drukken op de politiek van Belgie. In het buitenland
stellen dergelijke vraagstukken zich trouwens met eenzelfde, zo niet nog grotere,
intensiteit dan bij ons.
8
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Forum
Tweemaal Teilhard de Chardin
De synthese tussen Geloof en Wetenschap, ons door Teilhard de Chardin geboden, heeft bij alle feilen die eraan kleven in elk geval deze verdienste dat
velen dit hele vraagstuk opnieuw zijn
gaan bezien. Deze vernieuwde belangstelling komt ook tot uiting in een merkwaardige dialoog, welke we vonden in
Wending, het bekende maandblad van
reformatorische signatuur. In het juninummer hiervan staan twee bijdragen,
gewijd aan de vraag of een goede synthese tussen evolutief en bijbels denken
mogelijk is: de eerste van de hand van
dr. Segaar, een bioloog van ned.-hervormde huize, die zich al vaak met zulke
vragen bezighield, en de tweede van
prof. dr. Delfgaauw te Groningen, de
katholieke filosoof die als groot bewonderaar van Teilhard mag gelden.
Segaar moet in het algemeen niet veel
van het systeem van Teilhard de Chardin hebben zoals vele reformatorische
denkers (om redenen die we nog zullen
aanduiden). Maar naast theologische bezwaren kent hij ook wetenschappelijke.
Deze gelden bijvoorbeeld het „innerlijk („dedans - ) wat de Franse denker in al
wat stoffelijk is meent te kunnen vinden.
Hier wordt een natuuronderzoeker toch
wel zeer kritisch . „Is de wens hier de
vader van de gedachte? Moet de Kosmos
naar 66n denkpatroon geharmoniseerd
worden?" zo vraagt hij zich af.
Grotendeels juist is ook zijn opmerking
dat Teilhard geen wereldbeschouwing en
theologie zegt te willen geven, maar dat
desondanks zijn werk wereldbeschouwelijk is en theologie geeft. Hier worden
aldus Segaar wetenschap vermengd
met speculatie en geloofsleven met logica, zodat de eerste irrationeel en het
laatste exact wordt; zo ontstaat een
schijnsynthese, waarin de delen zijn gedenatureerd. Ook noemt hij de bekende stelling van de Franse denker, dat
alles wat op een hoger plan verschijnt
primordiaal in het lagere aanwezig moet
zijn geweest, een duidelijke petitio prin-

cipii — en weer moeten we hem bijvallen. Ook waar hij verder zegt dat men
niet terwille van een sluitend wereldbeeld iets in de realiteit mag brengen wat
er niet in past, of er iets uit weg mag
laten wat er wel in past.
Wat de verhouding van wetenschap
en geloof in het algemeen betreft stelt
'Segaar tegenover Teilhards synthese zijn
eigen opvatting, die ik elders vond getypeerd als die der „tweetaligheid - . Wetenschappelijke kennis en geloofskennis
bewegen zich op een totaal verschillend
vlak, zozeer dat een synthese in het denken onmogelijk is. Maar wel, zo zegt hij,
kan het ons gegeven zijn „dat de natuurwetenschappelijke kennis en de geloofskennis geintegreerd worden in ons handelen. Zo ook alleen wordt een samengaan vermeden dat towel wetenschappelijk denken als geloofskennis misvormt".
— We merken hierbij op dat deze uiting
— die inderdaad reformatorische trekken
draagt toch niet geheel overeenkomt
met andere van hervormde zijde, zoals
die van prof. Berkhof te Leiden, welke
zegt dat de scheiding van geloof en wetenschap een zuivering heeft gebracht
„die zal moeten leiden tot een nieuw
samenkomen -, of met de opvattingen
van Kalsbeek in diens boekje Geloof en
Wetenschap (Baarn, 1962). r En er is
inderdaad in beginsel een goede synthese
mogelijk, of (als men liever een andere
term wil) „aanwijsbare harmonie - , waarbij het verstand zijn onmisbare rol vervult, terwijl het tevens het aanwezige
verschil der „niveaus - in het oog houdt.
Prof. Delfgaauw — die tijdens het
schrijven contact had met dr. Segaar -verdedigt Teilhards „phenomenologische
methode" met de opmerking dat deze
legitiem mag heten, omdat de Fransman
hier „in de descriptieve en niet in de
reflexieve houding staat". Maar gaat
hiermee grotendeels voorbij aan de
vraag, waarom Teilhard dan toch voortdurend filosofie en theologie door zijn
denken heen mengt, waardoor de gehele
„methode - verdacht moet heten
Maar er schuilt bier een ander probleem,
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dat we toch even willen aanduiden. De
neoscholastiek heeft haar natuurfilosofie
vrijwel beperkt tot abstracte beschouwingen over het wezen der stof en haar
eigenschappen, en heeft gedachten (zoals Thomas van Aquino geeft) over de
plaats van de Mens in de Kosmos en
over de gradaties in de stoffelijke wereld
vrijwel genegeerd. Teilhard nu neemt feitelijk deze goede traditie weer op door
ook grote kosmische lijnen aan te geven
een denkwijze die inderdaad veel
perspectief biedt.
Verder vermelden we hier nog wat
Delfgaauw zegt over de belangrijke
vraag betreffende erfzonde en verlossing
in Teilhards denken. Hij verdedigt diens
streven om nadruk te leggen op de voortgang der evolutie, die op zich al tot
steeds groter volkomenheid voert, en
stelt dan de vraag: „Is deze natuurlijke
goedheid niet verstoord door de erfzonde?" Waarop hij toevoegt: „Vergeet de
christen die zo denkt niet dat de verlossing vele malen overvloediger is dan
de zonde?" — Flier wrijft men zich toch
even de ogen uit. Maakt dan soms de
verlossing het bestaan der erfzonde en
zijn gevolgen minder redel, zolang we in
dit door de zonde getekende bestel vertoeven? En is de natuurlijke goedheid
niet duidelijk door die erfzonde getekend? De tekst van Paulus over de
kracht der genade wordt hier toch wet
op een merkwaardige wijze gehanteerd.
Het verwondert ons ook niet als we D.
enkele regels verder het spookbeeld zien
te voorschijn halen van een „manicheisme" tegenwoordig in bepaalde katholieke kringen zo graag wordt opgeroepen. Ik vrees dat ernstige vragen, die het
hart van het Christendom raken, hier
wel eens met een enkele term simplistisch
worden afgedaan bovendien op een
wijze, die een gesprek met onze reformatorische broeders er zeker niet gemakkelijker op maakt.
Het lijkt ons ook toe dat die zich niet
gelukkig zullen voelen bij de uitspraak
van Delfgaauw in dit artikel, dat de optimistische visie van Teilhard (die de
kracht der erfzonde hier en daar versluiert) „voor de christen veelal een
echte verlossing betekent". Het lijkt me

toe dat voor hem, die pas hier een echte
verlossing vond, het ware Verlossingsbesef, dat alle evolutiebeschouwingen
volkomen te boven gaat, toch sterk verbleekt moet zijn geweest. Minstens mag
men hier pleiten voor een terminologie
die minder aanleiding tot misverstand
geeft. Niet alle leken zijn theologen, die
de consequenties van bepaalde theorieen
duidelijk voor zich zien
Om niet te ver of te dwalen beperken
we ons, en wijden slechts enkele regels
aan wat Delfgaauw zegt over de onmogelijkheid van een synthese tussen geloof
en wetenschap, die naar zijn mening, onmogelijk is omdat synthese gelijk zou
staan met „concordisme -. Een aanvechtbare opvatting! Want concordisme voert
een geforceerde harmonie in, terwill een
goede synthese leidt tot terecht aanwijsbare harmonie, waarbij men het wezenlijke verschil tussen menselijke kennis en
Openbaring in het oog houdt. r Ook
vermelden we maar kort zijn uitlating,
dat hoger inwerken in het scheppingsplan „van de scheppende God een deus
ex machina maakt, die de lacunes van
ons begrijpen moet opvullen". Dit wijst
o.i. op een deistisch geinfiltreerd denken,
blijk gevend van weinig gezond theologisch inzicht.
Het blijkt tenslotte dat zelfs op het
punt van „overeenstemming - tussen beide auteurs in het afwijzen van een synthese tussen Geloof en Wetenschap de
overeenstemming maar oppervlakkig is,
omdat beiden een geheel andersoortige
motivering bezigen. De vaak teilhardistisch denkende Delfgaauw staat feitelijk
ver van Segaar, in wiens woord men de
typisch reformatorische trekken beluistert van wantrouwen in de natuurlijke
vermogens en van het „volstrekt andere in alle Openbaringsinzichten.
Tweemaal Teilhard
Ons is de
visie van Segaar r hoewel we die zeker niet in alles onderschrijven doorgaans liever dan die van Delfgaauw,
waarvan we ons afvragen of deze voldoende representatief is voor verantwoorde inzichten onder katholieke geleerden. Overigens wit ik graag mijn mening herzien, wanneer dit nodig zou
blij ken.
Dr. M. Bruna

Boekbespreking
GODSDIENST
HAES, Dr. P. de, De schepping als heilsmysterie (Reeks Woord !en Beleving 11)
— 1962, Lannoo, Tielt, 280 pp., ing.
92 F.; geb. 118 F.
Bijbelexegese kan steunen op een tekst
om daarna haar interpretatie van die tekst
te staven met verwijzingen naar andere
teksten; zij kan echter ook een bijbelse
visie als uitgangspunt nemen en constateren dat deze visie in bepaalde bevoorrechte teksten rijker gekristalliseerd ligt.
Prof. De Haes kiest radicaal voor de
tweede methode. Hij ontkent dat het Genesis-verhaal zou volstaan om inzicht te
krijgen in de scheppingsvisie van Israel.
Hij plaatst deze visie in haar juist kader:
de dominanten van Israels geloofsleven
zijn de Uittocht en het Verbond; het
scheppingsgeloof is slechts een secundair
gegeven voor een kennis van God, die
zich op de eerste plaats openbaart in
heilsgeschiedenis. Het boek toont rustig
aan dat de scheppingsidee en in het bijzonder de twee scheppingsverhalen van
Genesis, niets anders zijn dan de neerslag
van het historisch en profetisch denken
van Israel. Daarvoor doorloopt hij heel
het 0.T., vanaf Abraham over de prof eten tot in de wijsheidsboeken. Hij laat
zien hoe de scheppingsgedachte nooit
verwijst naar iets wat voorbij is, maar
altijd gespannen staat naar een heilsvoleinding, en hoe in de Schrift de schepping altijd soteriologisch gezien wordt en
de verlossing altijd kosmisch. Een laatste
hoofdstuk geeft de band aan met het
N.T., waar Schepping en Verlossing in
Christus definitief als eenheid kunnen beschouwd worden. De auteur is er voortdurend op bedacht, een Nederlandse theologische taal te schrijven, die niet drijft
op enkele tractaatsbegrippen. Hij schenkt
een ruime plaats aan citaten uit de Schrift
en uit allerhande auteurs. Af en toe is
zijn betoog een tikje wijdlopig en zou zijn
gedachte winnen bij een synthetische en
scherpere formulering.
J. Degraeve
WESSELING, P. C.ss.R., Avonden in
Amsterdam. Beschouwingen over leven
en dood, liefde en egoisme. --- H. Nelissen, Bilthoven, 1962, 84 pp.,
f 2,95.

f 3,95 en

Pater Wesseling heeft ongelijk gehad
lang geaarzeld te hebben om deze conferenties voor de rijpere jeugd te publiceren.
Natuurlijk boet in het algemeen het ge18

sproken woord wat in, als het gedrukt
wordt. Maar deze conferenties zijn zo
rijk aan gedachten en suggesties, dat ze
bij rustige lezing er zelfs bij kunnen winnen. Gehouden en bestemd voor jongeren, zullen 66k ouderen en geestelijken
hem dankbaar zijn. De velen, die zich
soms wankel voelen in het geloof, vinden
in Pater Wesseling een boeiende leidsman.
C. Minderop
GESTEL, C. Van, Commentaar en tekst
van de Encycliek Mater et Magistra. —
N.V. De Arbeiderspers, Brussel, 1962.
De auteur van de gewaardeerde commentaar op Rerum Novarum biedt hiermee
het Nederlandssprekende publiek een
soortgelijke handleiding voor de jongste
pauselijke encycliek over sociale vragen.
Na een korte inleiding om de encycliek
in het geheel der kerkelijke sociale leer
te situeren, wordt de tekst nauwkeurig
geanalyseerd, waarbij de toepassingen,
vooral op Belgische toestanden, op geschakeerde wijze worden voorgehouden.
De vlotte stijl en de rijke en op ons taalgebied afgestemde bibliografische verzorging maken dit boek tot een eersterangs
werkinstrument dat voor verantwoordelijken van alle standen (niet enkel voor
de arbeidersleiders) een bron van inspiratie kan worden zowel voor het oplossen van problemen uit eigen land als voor
doelmatiger inzet in de ontwikkelingsgebieden.
J. Kerkhofs
RAHNER S.J., Karl, en VORGRIMLER,
Herbert, Diaconia in Christo. Lieber die
Erneuerung des Diakonates (Quaestiones
disputatae, 15/). — Herder, Freiburg, Basel, Wien, 1962, 648 pp., D.M. 39,50.
Een dertigtal gezagvolle auteurs, vaktheologen of deskundigen met ervaring in het
apostolaat waaronder 3 missiebisschoppen, verleenden hun medewerking aan
deze „Summa" over het diakenambt. Er
zijn 37 kortere of langere bijdragen, gevolgd nog door een rijke bibliografie en
een zaak- en personenregister. Het meest
uitvoerig schreven Aug. Kerkvoorde
O.S.B., Ir. Doens O.S.B., K. Rahner S.J.,
Jean Colson en H. Kramer. De latijnse en
de oosterse traditie, de oude kerken en
de jonge in de missielanden, de katholieke
met de orthodoxe, ook niet byzantijnse,
en evangelische christenheden komen
beurtelings ter sprake. Het diakonaat, bij
gelegenheid ook subdiakonaat, lagere wijdingen en zelfs diakonessenambt, wordt
geschiedkundig (3-201), theologisch-
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dogmatisch (203-339) en pastoraal
(341-620) behandeld. In dit laatste en
meest uitgebreide gedeelte gaat het dan
meer bepaald over de praktische vraag
naar het voor en tegen en de mogelijke
modaliteiten van een herstel van het kerkelijk ambt van permanent blijvende
(eventueel gehuwde) diakens. De auteurs,
die hier aan het woord komen, beoordelen
de kwestie in het licht van de toestand in
eigen land. Evident ook spreken zij enkel
in eigen naam. Alleen voor Kongo wordt
een votum aangehaald van het gezamenlijk episcopaat. Italie maakt meerdere reserves, althans voor eigen land. Polen, in
princiep accoord, zou toch voorlopig eerst
de lagere wijdingen willen valoriseren.
Het Duitse taalgebied, Frankrijk en Portugal wensen de vernieuwing hartgrondig .. . of ligt het alleen aan de keuze
van de medewerkers? De missiegebieden
van Latijns Amerika, Skandinavie, Madagaskar en Indonesia schijnen ook volledig gewonnen. Voor Afrika staat J. Perraudin W.P. (Burundi) eerder weigerachtig, terwijl B. Luyckx O.Praem. (Kongo) zich enthousiast toont. Het is wel
kentekenend dat vooral de landen met een
nijpend priestergebrek zich positief uitspreken. Mgr. van Bekkum van Indonesia
ziet hierin toch niet het voornaamste argument. Mgr. D'Souza van India stelt wel
het beste voor waar hij, gunstig gestemd,
toch erop aandringt te beginnen met locale experimenten op kleine schaal. Dit
geeft ook wel de mening weer van de
uitgevers zelf. — Twee kleine opmerkingen: Het ware voor een handige lezing
o.i. beter geweest dit lijvige werk in twee
afzonderlijke, en dus voor de helft
der volumineuze, banden uit te geven.
We begrijpen ook niet waarom meerdere
auteurs over deze eventueel permanente
diakens blijven spreken als over „lekediakens". Cook als deze zouden gehuwd
zijn worden ze immers door hun diakenwijding evident clerici. Het boek biedt
een goed (hoewel geographisch nog niet
volledig) overzicht van de stand van een
belangrijk, actueel probleem dat op het
Tweede Vaticaans Concilie zeer waarschijnlijk ter sprake komt. De geschiedkundige en speculatieve studies, welke het
bevat, hebben tevens blijvende waarde
voor de systematische en historische theolog ie.
J. Van Torre
BOEHM, Anton, Haresien der Zeit. Ein
Buch zur Unterscheidung der Geister.
Herder, Freiburg, 1961, 440 pp., geb.
D.M. 34.80.
Karl Rahner is de mening toegedaan dat

hedendaagse dwaalwegen niet meer als
voorheen klaar omschreven religieuze misvattingen zijn, doch wel een algemene
denkstijl, onbestemde levenshoudingen,
vage gemoedsbewegingen welke het geloof van binnenuit aantasten. Een aantal
bekende duitse geleerden en journalisten
doen in dit boek een poging om enkele
van deze hedendaagse dwaalwegen te omschrijven. Gustav Siewerth behandelt het
thema van de angst en de vertwijfeling
in de hedendaagse filosofie. Het feit dat
deze vertwijfeling dikwijls het laatste
woord heeft schrijft hij toe aan een tekort
aan levenskracht, tekort dat pas door de
christelijke hoop in de kern wordt overwonnen. Werner Sch011gen stelt scherp
in het licht de autonomie van de arbeid
en de techniek in deze wereld, welke niet
meer in dienst van de mens staan doch
de mens willen herleiden tot een bundel
van causaal te beInvloeden determinismen. Verder bevat het boek studies van
Walter Warnach (de hybris) , Diether
Wendland (de cultus van het lichaam) ,
Goetz Briefs (Marxisme) , Helmut Dahm
(materialisme) e.a. Een diepgaande studie
van Anton Bohm besluit het geheel; waar
de mens zich autonoom stelt tegenover
elke binding, tegenover elke Transcendentie, daar „verliest" hij zich in de „wereld"
(van techniek, van genot, van angst enz.).
Dit boek is typisch duits: degelijk, over
vloedig gedocumenteerd, wat overdadig
van inhoud en vrij zwaar van stijl. Eerder
een studieboek dan een leesboek.
F. Vandenbussche
PRZYWARA, E. e.a., Christ und Obrigkeit. — Glock und Lutz Verlag, Nurnberg, 1962, 68 pp., D.M. 7.50.
Het uitgangspunt van deze dialoog, tussen
theologen van katholieke en reformatorische zijde gehouden, was de stellingname
van bisschop Dibelius in 1961 dat een
atheIstische overheid geen in geweten verplichtend gezag is. Het onderwerp van de
dialoog is dan ook: inhoeverre kan objectieve Godsvertegenwoordiging en subjectieve Godloochening in ednzelfde overheid
samengaan. Van katholieke zijde wordt
betoogd dat dit samengaan wel degelijk
mogelijk is, en steeds door de kerk werd
verdedigd, hierbij aansluitend bij hetgeen
de Bijbel ons hierover leert: de houding
van de gelovige profeet Daniel tegenover
de heidense koningen, en vooral de houding van Jezus tegenover Pilatus en het
heidens Romeins gezag. Vanaf Pilatus tot
Leo XIII leert de kerk dan ook: alle gezag
komt van God. Tegen deze zienswijze
werpt men van reformatorische zijde op
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dat het een al te statisch en louter metafysisch denken verraadt. Inderdaad, zo
menen zij, is er een duidelijke verschuiving waar te nemen tussen de staatsopvatting voor Chr. en die na Chr., en de
profetische literatuur veraanschouwelijkt
deze verschuiving: in deze geschriften immers treedt God meer en meer tegen yolk
en staat op, en vreemde staten worden de
Tuchtiging van Gods Volk. Na Christus,
en hierbij wordt vooral het dertiende
hoofdstuk van de Apocalyps aangevoerd,
is de staat de incarnatie van de Antichrist
geworden. Het besef is dus gegroeid dat
staat en gezag ambivalente werkelijkheden
zijn, en, naarmate de geschiedenis vordert, treedt meer en meer het moderne
staatsbeeld naar voren, dat fundamenteel
God-vrij is. W. Warnach brengt uiteindelijk een fijne analyse van het spel tussen macht en vrijheid als de twee polen
waarvan de drijfkracht de menselijke geschiedenis op gang brengt. Verder sluit hij
volledig aan bij de stelling van Przywara:
zoals in de kruisdood God ons Zijn Zoon
heeft gegeven en zo Zijn Liefde openbaarde, zo wil Hij, door de ongerechtigheden, de terreur, de vervolgingen van de
machthebbers der geschiedenis, ook ons
in het kruisgeheim voeren, en zo zijn Liefde openbaren aan de wereld in het lijden
van zijn kinderen. Elke atheistische macht
komt van God, maar is weliswaar tevens
een usurpatie van de macht van God: dit
risico aanvaardt God zoals Hij het avontuur van de vrijheid van de mens in de
geschiedenis waagde. Hoe uiteenlopend
ook de vooraanstaande auteurs argumen..
teren, op het praktische vlak zijn ze het
alien eens: tegenover een goddeloze staat
is alleen een houding van waakzaamheid,
non-conformisme, geduld en lijden opgewassen; vooral in dit laatste openbaart
zich de macht van God als mysterie sub
contrario.
F. Van Neste
AUGUSTINUS, Theologische Friihschriften. Vom freien Willen, von der
wahren Religion. Uebersetzt und erlautert
von Wilhelm Thimme. — Artemis Verlag, Zurich und Stuttgart, 581 pp., 1962,
f 26,80.
In de Bibliothek der alien Welt van de
bekende Artemis Verlag verschenen in.
Latijnse en Duitse tekst de twee jeugdwerken van Augustinus, De libero arbitrio
en De vera religiose. De Heilige schreef
deze boeken kort na zijn bekering en voor
zijn opname onder de geestelijkheid. Zijn
denken is nog sterk neo-platonisch, hij
moet nog ingroeien in de christelijke gedachten- en voorstellingswereld. Voor de
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kennis van Augustinus' ontwikkeling zijn
deze twee vroege geschriften van grote
betekenis.
P. van Alkemade
ZAEHNER, R. C., The dawn and twilight of Zoroastrianism. — Weidenfeld
and Nicolson, Londen, 1961, 372 pp., 45
ill., geb. sh. 50.
Zaehner, een Engelse bekeerling en Professor van Oosterse godsdiensten te Oxford, had zich reeds door een omstreden
maar gezagvolle studie over het Zurvanisme tot een eminent kenner van de laatPerzische godsdienst ontpopt. Dit nieuwe
werk, dat een wijder historisch tijdperk
bestrijkt op een voor ruimer publiek vatbare wijze, kan men niet in dezelfde mate
baanbrekend noemen, maar geeft toch opnieuw een bijzonder belangwekkende persoonlijke kijk op de godsdienst van Zarathoestra. In een eerste deel ( „The
Dawn") behandelt Z. het ontstaan en de
groei van het Zoroastrianisme, onder de
dynastie der Achaemeniden, tot haar val
bij de dood van Darius III in 330 v. Chr.
Vooral de hoofdstukken over de profeet
zelf en over de eredienst verdienen hier
de aandacht, om de meesterlijke wijze
waarop de auteur het eigene van de Zoroastrische hervorming, met haar karakteristieke tegenstellingen tussen monotheistische en dualistische elementen, inplant in het Indo-Iraanse religieuze erfgoed. Vijf eeuwen later, na wellicht de
merkwaardigste „zonsverduistering- van
de godsdienstgeschiedenis, kende het Zoroastrianisme een heropleving onder het
keizerrijk der Sassaniden. Deze periode,
van 226 tot 652 n. Chr., maakt het onderwerp uit van het tweede deel ( „The
Twilight") , dat een herbewerking kan
genoemd worden van het materiaal dat
de auteur reeds in zijn „Zurvan, a Zoroastrian Dilemma" had behandeld. Ofschoon zijn fundamentele stellingen onveranderd bleven ze stoelen trouwens op
een grondige kennis van de belangrijke
Pahlevi-teksten krijgen ze thans, gematigder en voorzichtiger geformuleerd,
een grotere wetenschappelijke overtuigingskracht.
F. de Graeve
KLOSTERMANN, F., Das christliche
Apostolat. Tyrolia-Verlag, Innsbruck,
1961, 1196 pp., 0.s. 320.
Met deze dogmatische en pastoraal-theologische summa heeft de kerkelijke assistent van de Oostenrijkse Katholieke Actie
ongetwijfeld veruit het meest volledige
studie- en naslagwerk over het christelijke apostolaat gepubliceerd. Handelend
over een centraal bestanddeel van het
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heilsgebeuren bij de aanvang van een
concilie, waarbij het apostolaat en laicaat
tot de hoofdthema's behoren, biedt dit
boek een indrukwekkende samenvatting
van de talloze aspecten der gehele kerkelijke verkondigingsactiviteit. Een meer
exegetisch deel (200 blz.) wijdt de auteur
aan de termen apostel, apostolisch, apostolaat, waarbij de velerhande betekenis
sen die zij vanaf de eerste christenheid
tot in de jongste encyclieken kregen,
nauwkeurig worden geanalyseerd. Het
dogmatische hoofddeel behandelt de
grondvormen van het apostolaat, waarbij vanuit het „Urapostolat" van de Heer
zelf de Kerk als gezondene voortzetting
van Zijn heilsopenbaring wordt voorgesteld. In feite groeit deze afdeling uit
tot een traktaat over de Kerk, waarbij
vooral de bladzijden over het GrundApostolat der christenen uitstekend zijn.
Een derde deel tenslotte onderstreept het
pastoraal-theologisch karakter van het
apostolaat, met o.m. de bemiddelingsstructuren en al de vraagstukken omtrent de „gemengde- gebieden. Hier zijn
het internationale aspect van het kerkelijk getuigenis en de rol der godsdienstsociologie voor de pastoraal wel erg onderbelicht gebleven. Natuurlijk is bij een
dergelijk alomvattend opzet het gevaar
dat de synthese verloren gaat in de cornpilatie niet geheel denkbeeldig. Men mist
ook hier wel enigszins de grondleggende
theologische intuitie die in de vele distincties en kerkrechtelijke geledingen de
Bouwmeester van de Stad voortdurend in
het oog houdt. Doch bij een onderneming van deze omvang is zulks wel onvermijdelijk. Voor seminaries, studiehuizen en verantwoordelijken van K.A.organisaties vervangt dit werk een seJ. Kerkhofs
lecte bibliotheek.
MORENZ, Siegfried, Agyptische Re ligion, Stuttgart, Kohlhammer, 1960,
309 pp., geb. DM. 27.
In zijn voorwoord maakt Morenz het
duidelijk, dat hij met dit boek niet een
geschiedenis van de Egyptische godsdienst in de zin van het klassieke werk
van Kees op het oog heeft: wel volgt hij
in het laatste hoofdstuk, over de invloed
van de Egyptische religie op het Oude
Testament en het christendom, een historisch verloop a.h.w. op de voet, en
voegt hij aan het werk nog een beknopt
geschiedkundig overzicht toe, maar voor
de rest concentreert hij zich welbewust
op het geloofsleven, de religieuze ervaring en het religieuze bewustzijn, zoals
zij uit de godsdienstige fenomenen blij-

ken. Zich in hoofdzaak beroepend op de
Duitse vakliteratuur, heeft hij wellicht
de neiging, het oorspronkelijke van dit
standpunt r dat men bij auteurs als
Drioton en Sainte Fare Garnot toch niet
kan ontkennen enigszins te hoog aan
te slaan. In weerwil van zijn vele meesterlijke fragmenten kan het boek ons toch
niet volkomen bevredigen. We willen
graag aannemen, dat de godsdienstige
fenomenen een eigen zin hebben, die de
historische wisselvalligheid overstijgt, en
op zichzelf verdient te worden bestudeerd. Maar het historische perspectief
blijft daarom niet minder een belangrijke
factor in het achterhalen van die zin, en.
niet alleen maar een eventuele bevestiging van een persoonlijke intuitie. Men
kan zich gerechtigd achten bij een Egyptoloog als M. een voorafgaande analytische studie te presumeren, maar toch
moet men ongaarne hier en daar het
wegmoffelen van bepaalde historische
problemen constateren. Het kritiekloos
aanvaarden van een verouderde evolutionistische opvatting over het onpersoonlijke karakter der primitieve godheid
onthutst wel even in een werk van een
overigens zeer behoorlijk wetenschappelijk gehalte.
F. de Graeve
LEFEBVRE, Dom Georges, La foi daps
les oeuvres. — Desclde de Brouwer, Brugge, 1962, 180 pp., Fr. 66.
Dit boekje verschenen in de reeks „Vie
et Priëre - werd geschreven met de bedoeling een oecumenisch gesprek steeds
verder mogelijk te maken. Met dat doel
voor ogen, onderzoekt schrijver „aan de
hand" van de geschriften van Theresia
van Lisieux waarin voor ons de grondverhouding bestaat tussen goddelijke genade en menselijk antwoord, en komt
aldus tot de primauteit van Gods genade
en liefde waarin wij, dank zij de fundamentele nederigheid van ons geloven,
opgenomen worden en waaruit onze
daadwerkelijke liefde tot God en medemens als antwoord opklinkt. Deze waarachtig-christelijke inspiratie heeft Theresia van Lisieux opnieuw ontdekt, en
gesteld tegenover de opvatting over de
goddelijke gerechtigheid en menselijke
verdienste zoals haar tijd die meestal
verstond. De auteur is zich wel bewust
van de innerlijke samenhang tussen de
bijbelse en meteen echt theologische notie
van gerechtigheid en verdienste en die
van liefde en genade; toch hadden we
graag deze samenhang vaker in dit werkje op meer uitdrukkelijke wijze beschreven gezien.
C. Traets
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RADHAKRISHNAN, Sarvepalli, Religion in Ost and West. — Giitersloh, Gerd
Mohn, 1962, 125 pp. geb.
Dit boekje van de huidige Indische president verscheen reeds lange jaren geleden
in het Engels, onder de voor R.'s thesis
juistere titel: „East and West in Religion". Het bundelt enkele voordrachten
uit de jaren 1929,-1931. Behalve het eerste essay, dat zijn titel leende aan de verzameling, bevat het nog opstellen over
„Chaos en Schepping", „Het Lijden",
„Rabindranath Tagore", en „Vergelijkende Godsdienstwetenschap". Alle geven ze,
min of meer direct, uitdrukking aan een
ideaal van religieus syncretisme, waarbij
vooral gestreefd wordt naar een synthese
van Oosterse en Westerse waarden. De
dialoog die R. aangaat is stimulerend, en
wekt spontane bewondering op voor de
godsdienstige dimensie van het Indische
denken, dat van de auteur in het bijzonder. Jammer genoeg is zijn fundamentele
houding van openhartige en waardeerbare
tolerantie, niet altijd vrij van een zeker
relativisme, of zelfs van onbehaaglijke
F. de Graeve
simplificaties.
GUICHOU, P., Evangile de St. Jean (Par
la foi la Vie en Jesus). — Lethielleux,
Parijs, 1962, 320 pp., NF. 15.
Schrijver, professor in de H. Schrift aan
het seminarie van Quimper (Frankrijk) ,
biedt ons hier een commentaar op het Johannesevangelie, en dit volgens de hoofdstukken of gedeelten van hoofdstukken.
Steeds wordt een eigen vertaling gegeven,
waarop de sectie in kwestie door middel
van een korte inleiding gesitueerd wordt
in de ontwikkeling van het evangelie;
daarna volgt de commentaar der verzen.
Elke technische discussie wordt achterwege gelaten; de bedoeling is voornamelijk de historische alsmede de doctrinaire
en geestelijke waarde van het evangelie
naar voren te brengen. Aan wie nog niet
vertrouwd is met het Johannesevangelie
kan, bij een eerste studie ervan, deze
commentaar dienst bewijzen, al kan de
Nederlandse lezer binnen eigen taalgebied
waardevoller werken raadplegen.
C. Traets
JEFFERY, Arthur, A Reader on Islam. —
Den Haag, Mouton Co, 1962, 678 pp..
Deze omvangrijke bloemlezing laat geen
enkel gebied der religieuze literatuur van
de Islam terzijde: Koran en traditie, mystiek en volksvroomheid, juridische en
ethische zowel als dogmatische en speculatief-theologische
geschriften komen
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beurtelings aan bod. Voor de keuze deed
Jeffery een beroep op een anoniem gebleven Moslim, wat hij principieel verniet helemaal ten
antwoordt, door er
onrechte een waarborg in te zien van
het representatief karakter der opgenomen stukken. Het is ongetwijfeld waar,
dat daardoor een Westerse vertekening
van de Islam wordt vermeden; de vraag
is echter, of daardoor meteen niet een
zekere eenzijdigheid de keuze dreigt te
bepalen. Gelukkig is er zo nog varieteit
genoeg, en dat degenen die de Islam in
Westerse handboeken hebben leren kennen, hier hun geprefereerde stijlbloempjes
moeten missen, kan niet opwegen tegen
het feit, dat heel wat interessante maar
minder bekende documenten hier voor het
eerst in een Westerse taal beschikbaar
worden gesteld. Een tragische bijzonderheid is, dat Prof. Jeffery, die met zoveel
ijver en bevoegdheid dit prachtwerk heeft
voorbereid, de uitgave niet meer heeft
mogen beleven.
F. de Graeve
MERSCH S.J., Emile, Le Christ, l'homme
et l'univers. Prolegomenes a la theologie
du Cors Mystique (Museum Lessianum
— sect. thêol. no. 57). — Desclee de
Brouwer, Brugge, 1962, 156 pp., ingeb.
Fr. 150.
Deze studie —nu in onverkorte vorm gepubliceerd r werd voor het grootste gedeelte opgenomen in het laatste, postume
werk van de grote theoloog Emile
Mersch, La Theologie du Corps mystique.
Voor die theologie van Christus' mystieke
lichaam leggen deze hoofdstukken zowel
een (vanuit de eenheid van kosmos en
mensheid) antropologische als (vanuit de
eenheid van het menselijk bewustzijn in
dat van de Godmens) methodologische
basis. Het werk eist van de lezer een volhardende aandacht en ook een zekere filosofische en theologische vertrouwdheid,
maar dan brengt het hem in contact met
een denken dat steeds, en als het ware in
contemplatieve eerbied, open blijft voor
de fenomenologische gegevenheid, en dat
tevens in zijn „enigende" en finalistische
visie niets van zijn actualiteit heeft verloren.
C. Traets
BULTMANN, Rudolf, Eeuwigheid /
Hier en nu. Geschiedenis en eschatologie.
(History and Eschatology, Gifford Lectures, 1955). Utrecht, Erven J. Bijleveld,
1962, 192 pp., f 7,90.
Bultmann, hoogleraar in de exegese van
het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van het christendom, is een van de
grote figuren van het hedendaagse gees-
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tesleven. Met name door zijn werk in de
exegese van het Nieuwe Testament
dwingt hij Protestanten en Katholieken
tot een steliingname en oefent hij diepgaande invloed uit. In Nederland is hij
onder de vakspecialisten van de exegese
al Lang bekend, en door middel van hen
beginnen zijn ideeen en opvattingen ook
naar beneden door te dringen. Met name
na de laatste oorlog heeft een reeds wijder publiek van zijn kritische en nogal
revolutionaire opvatting omtrent de historiciteit van de Evangelies kennis genomen. Het boek dat nu in Nederlandse
vertaling verschijnt heeft niet direct iets
met Bultmann's levenswerk van de Entmythologisierung te maken. Het is een
bewerkte bundeling van de zg. Gifford
Lectures, in 1955 aan de Universiteit van
Edinburgh door hem gehouden. Het geeft
een voortreffelijk historisch overzicht van
de filosofie, c.q. theologie, der geschiedenis tot aan Toynbee. Tegelijk echter
brengt de auteur daarin zijn persoonlijke
reflexie tot uitdrukking over deze fundamentele problemen van de menselijke
existentie. En dit laatste is niet de minste reden waarom wij de vertaler en uitgever dankbaar kunnen zijn voor hunt
werk: wij ontdekken de filosofische en
theologische existentiele achtergronden
die de persoon en de denker Bultmann
inspireren, en die (ook al is men het er
niet mee eens) revelerend kunnen zijn
ook voor hen die in dialoog staan met
Bultmann als exegeet.
J. Rupert
JOHNSON, F. (Ed.), Dear Newlyweds.
— The World's Work, Kingswood, 1962,
268 pp., 25 sh.
Wanneer men over de afschuwelijke titel
heenstapt, ligt hier voor zowel jonggehuwden als oudgehuwden een mijn van
wijsheid, gezond advies en diepe vroomheid open. Bijna zestig toespraken van de
vorige paus, gehouden op audienties voor
zo juist gehuwden, zijn hier systematisch
geordend bijeengebracht.
W. P.
SMYTH, Charles, The Church and the
Nation..-.— Hodder and Stoughton, London, 1962, 192 pp., 12 sh. 6 d.
Beter dan de titel geeft de ondertitel, Six
studies in the Anglican Tradition, de inhoud van dit boek weer. Achtereenvolgens worden karakter en vroomheid besproken van de oude Ecclesia Anglicana,
van de kerk tijdens de reformatie, die der
Puriteinen, en daarna van de Staatskerk
zoals deze successievelijk werd beinvloed
door de theologen ten tijde van Karel de
Eerste, de Evangelicals en ten slotte de

Oxford Beweging. De essays zijn interessant en worden gedragen door een duidelijke liefde voor de Staatskerk en een
intens verlangen om verschillende stromingen in den bedding te houden. W. P.
JEFFERSON, P. C. (Ed.), The Church
in the 60's. S.P.C.K., London, 1962,
153 pp., 7 s. 6 d.
The Anglican Congress wordt in 1963
in Canada gehouden. In een tiental opstellen van verschillende schrijvers wordt
de achtergrond en de problematiek van
deze kerkvergadering op eenvoudige
wijze besproken, voornamelijk om bij
eigen geloofsgenoten belangstelling hiervoor op te wekken. Voor de niet-anglikaan is het interessant alsook leerzaam
kennis te nemen van wat straks uitvoerig
zal behandeld worden, terwijl de ernst
waarmede over God en godsdienst geschreven wordt weldadig aandoet en menigmaal zowel inspirerend als beschamend
is voor wie overtuigd is in de volheid
van het licht te staan; katholieken kunnen er m.a.w. veel van leren W. Peters
NUTTALL, G. and CHADWICK, 0.
(Ed.), From Uniformity to Unity 1662-1962. — S.P.C.K., London, 1962, 423 pp.,
35 sh.
Driehonderd jaar geleden werd het Book
of Common Prayer in zijn huidige vorm
in de Staatskerk verplichtend gesteld. Dit
veroorzaakte onenigheid en verdeeldheid,
hetgeen de geschiedenis is ingegaan als
Non-conformism. De oecumenische gesprekken tussen de non-conformisten, de
z.g. Free Churches, en de Staatskerk hebben tot nu toe niet aan de hoopvolle verwachtingen beantwoord. Het komt ons
echter voor dat het achttal essays hier
bijeen gebracht een niet onbelangrijke bijdrage is om tot een beter resultaat te
komen. Niet alleen omdat leden van beide
partijen hier aan het woord zijn, maar
ook omdat een helder inzicht in de bron
en verdere uitgroei van de verdeeldheid
onontbeerlijk is voor een gesprek dat tot
eenheid moet leiden; en dit is juist wat
deze historische opstellen ons geven.
W. Peters
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SMIT, Dr. W. A. P., Van Pascha tot
Noah. Deel III. Koning David-spelen —
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Met dit derde deel heeft de Utrechtse
professor zijn studie over Vondels tragedies voltooid. Hij karakteriseert zijn werk
als „een verkenning van Vondels drama's
naar continuiteit en ontwikkeling in hun
grondmotief en structuur'. Dit is inderdaad de juiste omschrijving van het werk.
Smit tracht de innerlijke groei van Vondels opvatting omtrent de tragedie na te
gaan en het verband tussen de verschillende drama's, waarvan hij tevens de motivering en de opbouw uitvoerig bespreekt.
In dit derde deel worden de tien tragedies
behandeld, die Vondel schreef of vertaalde in de jaren 1660 tot '67, met als toegift een beschouwing over „Feniciaensche- en „Hercules in Trachin". In een
„Besluit- geeft Smit een kort vue over
Vondels afwijkende positie als tragicus
van de tragedie-ontwikkeling der overige
17de eeuwse dramatici. „Als tragediedichter, zo eindigt het boek, is Vondel even
eenzaam als groot in onze litteratuur."
J. van Heugten
Zwolse Reeks.
MINDERAA, Prof. Dr. P., Aandacht
voor Cats bij zijn 300ste sterfdag. — U.M.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1962, 200 pp.,
f 8,75.
Jacob Cats is in september 1660 overleden
en op 12 sept. 1960 had er een herdenking
plaats. Dit boek verschijnt naar aanleiding dier herdenking en bevat een elftal
essays van litteratuurprofessoren en vaklieden, bijeengebracht door Prof. Minderaa. De figuur Jacob Cats wordt er belicht in haar verschillende facetten. De
tijd van felle veroordeling, van verachting bijna, zoals Cats van de zijde van
Potgieter en Busken Huet, en later van
de tachtigers, ten deel viel, is voorbij.
Men heeft een matige bewondering voor
zijn dichterschap en een matige sympathie
voor zijn persoonlijkheid. Het zijn echter
litteratuurhistorici, die hier hun mening
zeggen. Was het boek geschreven door
de bekende dichters en auteurs van het
ogenblik, dan zou het oordeel over Cats
waarschijn/ijk minder gunstig uitvallen.
De meesten dezer zullen Cats nauwelijks
J. van Heugten
gelezen hebben.
FABRICIUS, Johan, Dromen is ook leven.
— H. P. Leopold, Den Haag, 1962, 190
PP . , f 7,90.
Johan Fabricius, die een hele rij romans
op zijn naam heeft staan, is een dier
schrijvers, die aan de rand der eigenlijke
„litteratuur" staan. Hij kan vertellen en
weet de lezer te boeien, maar kiest vaak
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onderwerpen, die een groter en dieper
talent zouden vergen om adekwaat beschreven te worden. Zo is het ook hier.
Zijn figuren zijn te zwak uitgebeeld om
geheel te overtuigen. Op het einde van
het boek vermoordt een simpele bruut
bijna argeloos een rijke Amerikaanse, die
hem te ver heeft meegelokt. Het verhaal
speelt aan de oostkust van 'Spanje, waar
een Spaanse don, afgezakt tot kroeghouder, ervan droomt een grandioos hotel te
bouwen. Zijn bediende pleegt de moord.
Er heerst een nogal zwoele sfeer in dit
verhaal van Amerikaanse toeristen, die in
de hete zomer Spanje bezoeken.
J. van Heugten
CELILAER, J. de, Te gast bij Vlaamse
auteurs. — De Garve, Antwerpen, 96 pp.,
geill., F. 38.
J. de C. biedt ons hier een eerste bundeling van 12 interviews (o.a. Daisne, Roelants, Lebeau, Walschap) geschreven
voor de wekelijkse kunstbladzijden van
Het Nieutvsblad in de jaren 1960-61. In
zijn verantwoording spreekt hij van een
„enguete- zonder er een absolute waarde
aan te hechten en van een „documentatiedie uitsluitend een informatief karakter
heeft en als „uitgangspunt- wil dienen
voor verdere studie en nadere kennismaking. Deze zakelijke verantwoording vergeet men echter gaandeweg bij de lektuur
en men raakt geboeid door de auteur en
mens die zich vaak verrassend openbaart
voor wie enigszins met zijn werk vertrouwd is. Belangstellend zien we uit naar
volgende reeksen.
L. Vanden Broek
SPILLEBEEN, Will y,
Naar dieper
water. Gedichten. — Sluizenkaai 47, Menen, 1962, 58 blz.
De poezie in deze bundel draagt een weemoedig, gekweld karakter. De taal is
nogal daverend en snerpend, de veel
vuldige beeldspraak maakt het aanvoelen
en begrijpen minstens zeer lastig, ook
doordat zij te vaak een gezochte indruk
maakt. Wellicht is de erotiek het sterkste
en meest authentieke aspect van de
verzen.
P. den Ottolander
'S-GRAVESANDE, G. H., De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. --U.M. A. Manteau, Brussel-AntwerpenDen Haag, 140 pp., f 13,50.
Van 1902 tot 1907 verenigde het tijdschrift Vlaanderen de voornaamste ZuidNederlandse schrijvers onder zijn banier.
G. H. 's-Gravesande heeft met de hem
eigen vlijt en accuratesse allerlei brieven
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en documenten verzameld en gerangschikt, zodat er een soort geschiedenis
van het tijdschrift ontstaan is, of liever
een keurig geordende bronnenverzameling
voor een toekomstig historicus. Herman.
Teirlinck schreef er een boeiende, uitJ. van Heugten
voerige inleiding voor.
DURRELL, Lauwrence, Balthazar. Vert.
Sijthoff, Leiden, 1962, 222 pp., f 9,90.
„Balthazar" is de tweede uit het viertal
romans dat Durrell aan Alexandria, waar
hij een tijdlang verbleef, wijdde. Zijn boeken hebben hem in korte tijd een grote
naam bezorgd. Hoofdthema van deze romans, die een groepje aristocratie in de
Egyptische havenstad voor de laatste
oorlog beschrijven, is „een onderzoek naar
de moderne liefde". Durrell is een groot
psycholoog, begaafd met een ongewoon
plastisch talent om mensen en lotgevallen
uit te beelden. Hij wil een nieuwe romanvorm scheppen door het toepassen van
de drievoudige ruimte-dimensie plus de
tijd als vierde. In drie dezer boeken, ook
in Balthazar, valt de tijd weg; de gebeurtenissen staan in geen tijdsverband en
„schuiven" over elkaar heen. Daardoor,
en ook door het kriskras aanwenden van
aforismen, liefst in paradoxale vorm,
maken zijn werken een nogal rommelige,
chaotische indruk. In de „moderne liefde",
zoals zij in een Oosterse havenstad als
Alexandria beoefend wordt, is geen greintje idealisme aanwezig; het is de loutere
lust van het ogenblik. Daarom zijn Durrells romans bezwangerd van een drukkende, zwoele sfeer en is het sexe-instinct
bijna albeheersend in zijn werk. Johan
Schotman heeft deze moeilijk vertaalbare
romans voorbeeldig vernederlandst.
J. van Heugten
RUBER, Johannes, Die Heiligsprechung
des Johann Sebastian Bach. Eine PapstLegende. — Jakob Hegner, Köln 6 Olten,
1954, 175 pp., 8.50 D.M.
Enige jaren geleden schreef Joh. Raber
deze merkwaardige fantasie: er wordt tot
Paus gekozen een Frans Benedictijn, die
buiten alle vaticaanse traditie staat, een
uiterst muzikaal man, die Bach en in hem
de muze der muziek heilig wil verklaren.
De kardinalen voelen zich onbehagelijk,
doch de Paus zet door, totdat zijn dood
de uitvoering van het plan verhindert.
Riiber is een geboren schrijver, die deze
onwaarschijnlijke, doch zinrijke en tendentieuze fantasie enigszins aanvaardbaar
weet te maken. Het boekje is reeds in
meerdere talen vertaald.
J. v. Heugten

HELLER, Joseph, Catch. — Jonathan
Cape, London, 1962, 443 pp., 21 sh.
Deze oorlogsroman is over het algemeen
vrij gunstig beoordeeld. Inderdaad is hij
goed geschreven; de soldaten zijn levendig getekend, het harde van de oorlog
sterk gesuggereerd. Maar we hebben deze
rauwe kost de laatste vijftien jaar al zo
dikwijls opgeschoteld gekregen dat ze de
appetijt nog maar weinig stimuleert; en
het maakt weinig verschil dat de helden
bier piloten zijn. Zelfs de humor, die aanvankelijk wat relief brengt, wordt op den
duur erg egaal. Het boek valt dan ook
tegen.
W. P.
TREE, Michael, Those weaker glories.
— Hodder and Stoughton, London, 1962,
190 pp., 15 sh.
In deze priesterroman van Anglikaanse
huize dreigt de verliefdheid van de geestelijke op een katholiek meisje, Frans en
twee maal zo jong, zijn leven danig in de
war te sturen: het huwelijk dat in de lucht
hangt zal wel heel erg gemengd zijn.
Diepgang is in deze roman niet te vinden:
het meisje is er te onbenullig voor, en het
pleit niet voor de priester dat hij dit niet
in de gaten heeft.
W. P.
WEST, Morris, De tweede overwinning
(The second Victory, Nederlands van
Louis Thijssen). Desclee de Brouwer,
Brugge, 1962, 298 pp., F. 145.
Weinige maanden na de Duitse capitulatie arriveert de Engelse plaatscommandant
Mark Hanlon in het Oostenrijkse Bad
Zuellenberg. Daar begint het verhaal, dat
eindigt met zijn terugkeer tot het katholicisme: alles met verwikkelingen en gevaren, met de dood vooral; en het is als zou,
in het geheugen zelf, de aanwezige God
zich intens openbaren. De intrige gelijkt
sterk op die van De advocaat van de duivel: ook daar wordt iemand naar het onberekenbare gezonden, met opdracht en
volmacht; ook daar vindt hij, door ge-.
varen en sterven heen, heiligheid en barmhartigheid. Maar het komt ons voor dat
de ,,Deus ex machina" in De tweede bekering meer wordt aangewend, terwijl het
gehele verhaal minder breed aandoet. Als
zou de auteur er niet ten voile in geslaagd
zijn het eerste succesboek te evenaren.
Beide werken horen bij de katholieke romankunst, maar de christelijke inspiratie
is niet intens en zelfs niet onbetwistbaar.
Tweemaal is het, hoofdzakelijk, een afdalen in het geheimere leven, in het geweten; waarbij men poogt de formele
voorschriften der zedenleer te vervangen
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door een dieper richten en verrichten van
Gods geest. Het geschiedt ernstig, aandachtig, niet ten voile overtuigend.
Em. Janssen
VALENTINI, Alvaro, Moord op een
watermeloen. Vert. Uitg. Pax, Den Haag,
166 pp., 1962, f 7,90.
„Moord op een watermeloen" is een
allerwonderlijkst boek, dat verhaalt van
drie vagebonden, die een zonderling leven
leiden, kleine diefstallen plegend, elkaar
voor de mal houdend, en van tijd tot tijd
in reincarnatie gelovend. Het herinnert
aan vele Italiaanse films van de laatste
tijd, die ook dergelijke figuren opvoeren.
Dit boek is echter minder rauw en realistisch. Het zit vol Italiaanse humor, een
humor, die in een westerse versie niet zo
goed tot zijn recht komt als in het oorspronkelijke. De vertaalster leverde
keurig werk en de uitgever zorgde voor
een voortreffelijke presentatie.
J. van Heugten
Deutsche Lyrik. Gedichte seit 1945. Hrsg.
von Horst Bingel. — Deutsche VerlagsAnstalt, Stuttgart, (1961), 312 pp., geb
DM. 16.80
Waardevolle anthologie, goed en representatief gekozen uit de vele lyriek, die
sedert 1945 verscheen, en waarvan te
weinig een ruimer publiek vond. Achteraan de bio- en bibliografieen der dichters
en een samenvatting van de situatie, die
tot het beste behoort dat over hedendaagse poezie werd geschreven. Bingel
had de moed, de dichters niet chronologisch te rangschikken, doch de grote themata, die de produktie beheersen, te
schiften, en ze onder een motto, uit de
gedichten zelf gekozen, te ordenen; die
themacyclussen zijn: Einiges ist noch zu
regeln Wo uns die Jahre verdarben /
Eure Siege waren voriibergehende nur /
Die Erde bebt noch (slechts deze cyclus
noopt tot de vaststelling dat in de nieuwe natuurlyriek cliches en onechtheid
dreigen, m.a.w. dat er geen echte relatie
tot de natuur blijkt te bestaan) Linterrichtet in der Liebe / In der Nacht dieser
Welt / Tanz aus metallner Figur / Was
dich verwandelt en Herr, ich glaube.
De oorzaak, waarom het contact met het
publiek ontbreekt, ligt o.i. in de ernst
waarmee deze nieuwe dichtergeneratie
Naar roeping tegenover het yolk vervult;
het publiek verkiest de goedkope evasie
in het chanson, omdat het „buiten de lust
aan de woekerende welstand, geen waardevoorstelling meer kan ontwikkelen"
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(P. Riihmkorf), hoe ver staat het
Wirtschaftswunder-leven zonder enig
geestelijk fundament, van de verantwoordelijkheidszin, waarmee Duitsland na de
ineenstorting zijn levenstaak herbegon!
Dat deze dichters er echter zijn — het
oude dromertype is verdwenen, de meesten deden vakstudies en oefenen een beroep uit
wettigt de hoop, dat het materialisme toch de geest niet zal kunnen
opslorpen.
A. Deblaere
WOLKEN, Karl Alfred, Die Schnapsinsel. — Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, (1961), 304 pp., geb. DM. 16.80.
Wolken, geboren in 1928 op Wangeroog, heeft reeds een zekere naam als
dichter. Dit is zijn eerste roman, vol
leven, vaart, intense directheid van taal.
Hij slaagt erin de weg van de gecompliceerdheid naar het compacte leven, die
ook de weg is van zijn held, tot in de
knappe, gave stijl te doen doordringen.
De ontwortelde schilder Pook kan na de
oorlog het leven niet meer ernstig opnemen. Drijvend komt hij op het Schnapsinsel terecht, waar hij onder de oorlog
diende, nu druk met badgasten bezet. Hij
werpt zich in een banaal avontuur; wat
een halve verkrachtig lijkt, wordt het
begin van een omkeer die hem liefde,
ernst, verantwoordelijkheid en een solide
huisvaderschap doet ontdekken. Ondanks
de reele kwaliteiten van het boek valt
de werkzaamheid van de formule te betwijfelen; krasse paarbeschrijvingen moeten voor levensverheerlijking doorgaan;
merkwaardig, dat ze ophouden na het
huwelijk van de protagonisten. Dit genre
literatuur lijkt nogal consequent: vergeet
men met die methode de vorige oorlog,
men bereidt er nog vlugger een nieuwe
mee.
A. Deblaere
ARNTZEN, Helmut, Satirischer Stil in
Robert Musils, Der Mann ohne Eigenschaften. Abhandlungen zur Kunst-,
Musik- and Literaturwissenschaft Bd. 9,
H. Bouvier & Co. Verlaf, Bonn, 1960,
XII-218 pp., geb. DM. 22,50.
Een zware taak, moedig ondernomen.
Zijn humor, ironie en satire in het verleden nog enigszins te onderscheiden, voor
de hedendaagse letterkunde ontbreekt
blijkbaar nog een goede definitie; vooral
wanneer de satire geen reformatorisch
doel meer kan hebben omdat een norm,
een vast geloof of levensbeschouwing
ontbreekt en de bespotte wereld dus zelfs
niet impliciet tegenover een ideaal of ook
maar gecorrigeerd beeld kan gesteld wor-
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den. S. bewijst niet hoe satire in een algemene relativering zonder ironie, vooral
zelf-ironie, mogelijk is. Beter dan de
korte algemene hoofdstukken zijn die, gewijd aan de aparte elementen: satire in
het woord-, beeld- en associatiegebruik,
in zinstructuur en situatie. Hier is Sonderforschung met vruchtbare resultaten:
de talrijke bewijsteksten zullen voor velen
een nieuwe ontdekking van Musils stijl
en werkwijze betekenen. Natuurlijk blijft
men bij detailconclusies, doch men zal
het de S. graag vergeven, dat hij, bij de
huidige stand van de nog zeer fragmentaire of essayistische studies, geen aanloop tot grotere syntheses nam.
A. Deblaere
BAUMGART, Reinhard, Der Liiwengarten. — Walter-Verlag, Olten 6 Freiburg, (1961) , 380 pp., geb. Zw.fr. 16.80.
Baumgart, geboren in 1928 bij Breslau,
slaagde er in 1945 in, het Westen te bereiken en zijn studies voort te zetten. Dit
is zijn eerste roman. De Lowengarten is
de filmwereld. Een jong mislukt schrijver, Leo, krijgt voor een magazine een
sensatiereportage te schrijven over de
tanende ster Anna Rasch. In de irreele
snob- en artistenwereld geraakt hij door
haar gefascineerd; hij meent haar echte,
door de film steeds miskende persoonlijkheid te ontdekken. Gelukkig vervalt het
geplande huwelijk, maar wanneer hij ze
toch nog wil bereiken te Rome, voordat
ze naar Z.-Amerika trekt, komt de grote
ontnuchtering: ze heeft alweer een nieuwe kunstmatige persoonlijkheid gekregen
als geplatineerd FreudenmAdchen.
Wanneer de structuur van een roman de
openbaring van bepaalde gegevens weerhoudt, verhoogt zulks de spanning; wanneer slechts de geheimzinnige schriftuur
ze verzwijgt, irriteert het procede in
plaats van te boeien. Immers, in neoimpressionistische stijl wordt Leo's monologue interieur vervolgd, waarbij de
sluitstukken van de legpuzzle bij voorbaat zijn weggenomen, zonder dat de
structuur het vereist. Dit is de grote compositiefout in een roman die van uitzonderlijk taal-talent en brio getuigt.
A. Deblaere
PAPAJEWSKI, Helmut, Thornton Wilder. — Athenaum Verlag, Frankfurt,
1961, 166 pp., DM. 9.
Als tegenprestatie voor de grote liefde
die T. Wilder altijd voor de Duitse cultuur gemanifesteerd heeft, wijdt S. aan
zijn zowel epische als dramatische oeuvre
een grondige studie. Chronologisch elk

werk ontledend naar thematiek (het antieke en het christendom als pijlers van
de westerse constructie), ontwikkelt S.
zonder nadrukkelijke formulering zijn
theorie dat Wilder een conservatief (in
de gunstige zin) is. Natuurlijk moet ook
de magische term van het epische theater
aan een dissectie onderworpen worden
en precies omdat S. overtuigend bewijst
dat de revolutionair aandoende dramatische karakteristieken logisch uit de theaterontwikkeling der laatste 150 jaar
voortkomen, met voor Wilder hoofdimpulsen in het Weense volkstheater en
het expressionisme, vind ik de stoute bewering dat ook Brecht een rechtstreeks
peetvader zou zijn (voorlopig althans)
meer wens dan zekerheid. C. Tindemans
KUNST EN
CULTUUR
Kunst en Kleur. — De groten in de
schilderkunst. — De Gas, Cezanne, Van
Gogh, Picasso, Chagall. Vert. — A. W.
Sijthoff, Leiden, 1962, 5 deeltjes; f 4,95
per deel.
Bij Sijthoff te Leiden verschenen in de
serie Kunst en Kleur vijf deeltjes over
bovengenoemde schilders. De voortreffelijkte tekst is van de hand van bekende
Franse auteurs, respectievelijk G. Charensol, R. Huyghe, R. Cogniat, J. Cassou en
M. Brion. Van elk der schilders wordt een
goede karakteristiek gegeven ter lengte
van een kleine negentig pagina's. Een
groot aantal reproducties in kleuren illustreren de tekst. De schrijvers die allen
een goede naam hebben in de Franse
kunstlitteratuur, dringen door in wezen en
achtergrond van de kunstenaar die zij behandelen en brengen hem in betrekkelijk
kort bestek de lezer levend en lijfelijk voor
ogen. De materiele presentatie der boekjes
is uiterst verzorgd.
R. Velding
BURCKHARDT, Titus, Chartres und
die Geburt der Kathedrale. — Urs GrafVerlag Olten, Lausanne en Freiburg i.
Br., 125 pp., 1962, 42 D.M. en 42 Fr.
De Urs Graf-Verlag te Olten geeft een
serie grootscheepse werken uit onder de
titel Statten des Geistes, en waarin Siena,
Athos, Sinai, Fes en Irland reeds vroeger
verschenen. Het zijn pra chtig geillustreerde boeken die in woord en beeld een afgeronde voorstelling geven van hun onderwerp. De auteur van „Chartres und
die Geburt der Katedrale" bedoelt niet
zo zeer een kunsthistorische studie te bie-
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den als wel het geestelijk klimaat te beschrijven, waarin de gothische kathedralen ontstonden, en vooral de kathedraal van Chartres, het klassieke type
van een gothische kathedraal, zo veel
mogelijk alzijdig in haar technische opbouw en in haar kunstvolle manifestaties
te belichten. Hij is daarin rijkelijk geslaagd en heeft ons een werk geboden,
dat de bewonderaars van Chartres zeer
welkom zijn zal. Chartres is inderdaad
een Statte des Geistes. P. v. Alkemade
HAFNER, German, Geschichte der griechischen Kunst..-- Atlantic Verlag, Zürich, 1961, 528 pp., 523 afb., geb. Zw.
Fr. 76.
SCHEFOLD, Karl, Griechische Kunst
als religioses Phanomen. Rowohlt Verlag, Hamburg, 1959, 153 pp., 16 afb.,
30 B.F.
Zodra men het boek van Hafner in handen neemt, weet men dat het iets bijzonders is. Zijn (zeer verzorgde) lay-out
en de aard van de illustratie doet al vermoeden dat het hier niet gaat om de zoveelste verzameling foto s met gewone
commentaar. H. heeft de ambitie vernieuwing te brengen, al blijft hij er zeer bescheiden bij. Hij legt de nadruk op de geschiedenis van de Griekse kunst, maar
dan Been geschiedenis van data „als
parels van een snoer", noch van veralgemeningen die de Griekse kunst zien als
„een grote straat waardoor de kunstenaars trekken in een aaneengesloten
schare". Geschiedenis is echt en oorspronkelijk begrip voor het werk. En begrip voor het werk moet uitmonden in
„einfach reine Bewunderung". Deze
spontane bewondering bezorgt H. een directe toegang tot de kunst der Grier
ken in haar veelvuldigheid. De overgeleverde schema's waarin deze kunst meer
dan een andere gevangen zit, worden
bier doorbroken. Het uitgebreid werk —
een van de schaarse boeken die de indruk
geven nog te kort te zijn bestaat uit
drie delen. Na een inleiding over de „Einmaligkeit - van de Griekse kunst, handelt
het 1. over de oude kunst, met de kunst
uit de vroegste tijden en die uit de archaische periode, telkens met een grieks
begrippenpaar gekarakteriseerd; 2. over
de nieuwe kunst, met de kunst van de
vijfde eeuw, de kunst uit de tijd van Platoon en die van het Rijk van Alexander;
3. over de kunst van het Romeins imperium. De slotbeschouwing draagt als titel
„de existentie van de Griekse kunst". Het
boek van H. is een van de belangrijkste
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studies over kunst die de laatste jaren
zijn verschenen, te vergelijken met die
van Wolf over de kunst van Egypte. Het
kleine boekje van Schefold verdwijnt
bijna naast de studie van H., en toch is
het ook belangwekkend. In dit pocketboek wil de auteur een bepaald aspect
van de Griekse kunst en wel het religieuze karakter ervan in het licht stellen.
Het is een wezenlijke bijdrage.
G. Bekaert
KAUFMANN, Fritz, Das Reich des
Schanen, Bausteine zu einer Philosophic
der Kunst. — W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, 1960, 405 pp.
Dit is een postuum werk en dit verklaart
de bijtitel, Bausteine zu einer Philosophie
der Kunst. Fritz Kaufmann was professor
der filosofie te Freiburg (waar ook Heidegger doceerde), Frankfurt en Buffalo.
In de winter 1957 trok hij zich terug om
op het einde van zijn loopbaan zijn reflecties over het esthetisch fenomeen te synthetiseren. Hij kreeg de tijd niet meer om
het werk te voltooien. Hij liet echter voldoende „bouwstenen- na om aan de uitgever H. G. Gadamer, die ook het nawoord schreef, toe te laten een belangrijke bundel studies bijeen te brengen.
Gadamer ordende ze in drie delen: 1. over
het wezen van de kunst, met afzonderlijke
hoofdstukken over de relatie van kunst
tot religie, tot metafysica, tot fenomenologie; 2. de kunstenaar in de spiegel van
de kunst; 3. de kunst als feest. Uit al
deze opstellen en studies, die uit verschillende perioden dateren, spreekt dènzelfde bekommernis: de integratie (en de
verdediging) van het esthetisch bewustzijn in een existentieel-gerichte filosofie.
G. Bekaert
BUSCH, Harald en LOHSE, Bernd, Romanische Plastik in Europa. — 36 pp.,
180 pl., geb. D.M. 27.80.
id., Baukunst des Barock in Europa.
32 pp., 240 pl., geb. D.M. 32.80. Umschau Verlag, Frankfurt am Main.
De twee nieuwe delen in de reeks „Monumente des Abendlandes", waarvoor wij
reeds herhaaldelijk onze waardering hebben uitgedrukt (Streven, febr. 1961, p.
513-514 en juli 1961, p. 1026) , omspannen een groot gedeelte van de Westerse
kunstgeschiedenis: van het ontstaan van
een specifiek Westerse stijl in de
romaanse plastiek tot de uitbloei ervan
in de barokarchitectuur. Wij spreken bier
van plastiek en architectuur, omdat inderdaad het accent in deze twee delen nogal
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verschillend ligt, maar men mag niet vergeten dat zowel in de romaanse tijd als
in de barok architectuur en plastiek niet
van elkaar te scheiden zijn. Beide aspecten van het beeldend scheppen zijn uitdrukking van eenzelfde wereld die in de
zeven eeuwen die het jongste van het
oudste werk scheidt een flinke evolutie
heeft meegemaakt. Men kan deze het best
karakteriseren als centrifugaal vanuit de
harde, klare kern van de romaniek naar
de ongebonden, speelse periferie van de
barok. De twee nieuwe delen blijven op
het hoge niveau van de voorgaande. De
romaanse kunst wordt voorgesteld door
H. Weigert. Na een algemene beschouwing over de geest van de romaniek behandelt hij de voornaamste programma's
ervan afzonderlijk. Het deel over de
barok wordt ingeleid door K. Gerstenberg. De notifies bij de platen zijn hier
van E. M. Wagner. De platen zijn in
beide delen met dezelfde zorg gekozen
en geschikt, wat zelfs bij bekende kunstwerken tot verrassende ervaringen leidt:
men ontdekt nieuwe relaties tussen de
beelden, tussen de kunstlandschappen,
tussen de perioden; het ene werk begrijpt
men beter door de suggestieve vergehiking met het andere. Deze ervaring is
het sterkst in het deel over de barokarchitectuur, misschien wel omdat deze
ons globaal, zoals ze hier wordt voorgesteld, minder vertrouwd is. G. Bekaert
STUTTMANN, Ferdinand, Max Liebermann. — Fackeltrager-Verlag, Hannover, 184 pp., 94 pl., 8 klpl., geb.
D.M. 24.80.
In zijn memoires heeft Henry van de
Velde met een zin de persoonlijkheid en
het werk van Max Liebermann geschetst:
„ (In Berlijn) leefde Liebermann het leven
van grandseigneur en beroemd kunstenaar, beide met een volmaakte natuurlijkheid en waardigheid. Hij legde slechts
op bepaalde ogenblikken een zekere
voornaamheid af, als hem, onder vrienden, de onweerstaanbare lust bekroop
kostelijke of boerse wendingen van het
Berlijnse jargon te gebruiken." Het werk
van Liebermann draagt dit dubbele karakter: voornaam, zelfverzekerd,. vaardig,
maar ook speels en opgewekt. Liebermann kan uiterst voornaam zijn, en is het
ook altijd, maar dit belet hem niet ook
direkt, spontaan te vertellen. Hij deed
het reeds in zijn eerste, naturalistische
periode. Maar het contact met het impressionisme laat hem toe nog vrijer zijn
vreugde aan het dagelijkse mee te delen.

In zijn laat werk wint het de verteller
tenslotte helemaal van de grandseigneur,
zelfs in de of ficiele portretten, die een
goed deel van zijn oeuvre uitmaken. De
studie van S. is zeer gewetensvol gebouwd op een nauwkeurige analyse van
het werk, dat stuk voor stuk wordt vermeld en besproken.
G. Bekaert
HOF1VLANN, Werner, Das Irdische Paradies, Kunst im neunzehnten Jahrhundert. Prestel Verlag, Munchen, 1960,
412 pp., 218 pl., 16 klpl.
Van Hofmann kon men verwachten dat
zijn geschiedenis of beter zijn ontleding
van de kunst van de XIXe eeuw oorspronkelijk, actueel en suggestief zou zijn.
Directeur van het pas geopende museum
voor de kunst van de XXe eeuw te Wenen, heeft H. reeds naam gemaakt door
de evolutie van de karikatuur, zijn werken over de hedendaagse schilder- en
beeldhouwkunst. Hij is een van de meest
onafhankelijke en ernstige onderzoekers
van het fenomeen van de moderne kunst,
waarvoor, zoals hij zelf bekent, de traditionele stijl- en vormanalyses niet meer
volstaan. Haast vanzelfsprekend hebben
zijn onderzoekingen naar het wezen van
de moderne kunst en naar haar plaats in
de huidige geesteswereld hem geleid tot
een onderzoek van de kunst van de XIXe
eeuw, waarvan hij in dit boek de fysionomie schetst. Het klassieke indelingsschema naar de stijlevolutie heeft H. geheel verlaten, om vanuit een twaalftal
verschillende gezichtspunten een panoramisch beeld te ontwerpen, dat groeit uit
tekst en illustratie. Deze gezichtspunten
zijn thematisch gekozen. H. aanvaardt
immers niet dat de kunst van de XIXe
eeuw een uitsluitend vormelijke kunst
zou zijn, zonder een specifieke inhoudsen symboolwaarde. Hij wil juist aantonen
dat de mens van de XIXe eeuw in zijn
kunst de nieuwe symbolen heeft geschapen die zijn leven gestalte en zin moeten
geven. Hij blijft niet voor het lijnwaad
van het schilderij staan, maar ziet er doorheen naar de achtergronden waaruit het
beeld te voorschijn komt, achtergronden
die hij aanduidt met behulp van een contemporaine literatuur, vooral van Novalis, Baudelaire, Flaubert, Nietzsche. De
studie, die zowel uit tekst als illustratie
bestaat, is door Prestel schitterend voorG. Bekaert
gesteld.
VOGT, Paul, Christian Rohlfs, das graphische Werk. — Verlag Aurel Bongers,
Recklinghausen, 1960, 102 p., gen., D.M.
36.
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Christian Rohlfs is wel het meest bekend
geworden door zijn prachtige aquarellen,
die kleurrijk en mysterieus waren als exotische bloemen, en soms verfijnd-teder als
een droom. Toch heeft hij ook een omvangrijk grafisch werk op zijn naam staan,
dat andere zijden van zijn rijk talent op
boeiende wijze openbaart. Ongeveer twintig jaren van zijn lang leven heeft hij zich
met de grafiek bezig gehouden. Zijn eerste producten dateren van 1908-1909.
Het laatste exemplaar, een litho, is van
1932. Zijn grafiek valt dikwijls op door
grote schilderachtigheid. Vaak had dan
ook Rohlfs niet genoeg aan het medium
van zwart-wit om zijn ideeen te verbeelden. Dan werden de hout- en linosneden
met kleuren als 't ware aangevuld. Men
vindt een overzicht van heel zijn grafisch
oeuvre bijeen in de catalogus, die dit boek
van Vogt besluit. Paul Vogt heeft een
zeer goede inleiding op het werk van
Rohlfs aan de catalogus laten voorafgaan.
C. de Groot
VOGT, Paul, Farbige Graphik der Gegenwart. — Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen, 1959, 95 pp., D.M.
9.80.
Een zeer aantrekkelijke zijde van de moderne kunst is de gekleurde grafiek. Verschillende kunstenaars, o.a. Manessier,
Bissiere, Braque, Miro, Trier hebben in
deze techniek zeer mooie dingen gemaakt.
Het idee om grafiek met kleuren te verrijken is niet nieuw; ook in de 18de eeuw
werd deze techniek vaak toegepast. Maar
thans beleeft zij een zeer hoge bloei. Dit
hangt ongetwijfeld samen met de belangstelling voor non-figuratieve kunst, waarbij de kleuren dikwijls zo'n belangrijke rol
spelen. Paul Vogt geeft in dit prachtige
boekje een kort en helder overzicht van
de pogingen, die op dit gebied werden ondernomen en de resultaten, die werden
bereikt. Zijn betoog wordt toegelicht door
een aantal zeer mooie afbeeldingen. Tenslotte geeft het boek een overzicht over
de verschillende druktechnieken met pracC. de Groot
tische voorbeelden.
ROH, Franz, Deutsche Malerei von 1900
bis heute. — F. Bruckmann K.G., Manchen, 1962, 254 pp., ge111., D.M. 12.80.
Vooral na de tweede wereldoorlog kende
de Duitse kunst een nieuwe stimulans. Er
werden dikwijls zeer goede en ook gedurfde dingen gemaakt en het bleef
boeiend de ontwikkeling van de Duitse
kunst in de laatste kwart-eeuw te volgen.
Over deze periode vooral schrijft op uitstekende wijze Franz Roh in zijn boek
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over de Duitse schilderkunst vanaf 1900
tot heden. Hij heeft de ontwikkeling van
nabij meegemaakt en vele kunstenaars nog
persoonlijk gekend. Dit is zeker een groot
voordeel omdat men dan ook kennis kan
maken met de ideeenwereld van de kunstenaars, zoals zij die willen uitdrukken.
Dit schijnt op 't ogenblik veel belangrijker
en noodzakelijker te zijn dan vroeger, omdat verschillende richtingen in de moderne
kunst ideoplastisch zijn. Franz Roh laat
vele persoonlijkheden de revue passeren
en hij weet ze zeer goed in hun tijd en
milieu te plaatsen. Daar de uitgever niet
karig is geweest met goede illustraties,
geeft dit boek een voortreffelijk overzicht
over deze periode van de Duitse schilderkunst.
C. de Groot
BERTHOLD, Gertrude, Cezanne and die
alien Meister. — W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1958, 159 pp., gen., D.M.
3 9 .—.
Het is bekend, dat verschillende kunstenaars uit vroegere eeuwen niet bepaald
angstvallig waren, om motieven van voorgangers of tijdgenoten in hun eigen schilderijen, vaak als getrouwe kopie, te verwerken. In het werk van Rembrandt kan
men zonder veel moeite een aantal ontleningen aan bekende kunstwerken aanwijzen. 't Is interessant dat ook Cezanne,
deze belangrijke figuur in de moderne
kunst, met grote ijver beroemde kunstwerken kopieerde en gedeelten van die werken in zijn eigen schilderijen opnam. Gertrude Berthold heeft dit zeer vakkundig
onderzocht en het resultaat is een boeiend
boek voor ieder die belangstelling heeft
voor de kunst van Cezanne. De schrijfster
heeft blijkbaar ruimschoots gelegenheid
gehad om de tekeningen van de Franse
meester te bestuderen. Zij laat door middel van uitstekend fotomateriaal duidelijk
zien waaraan de motieven ontleend zijn
en in welke werken van Cezanne zij terugkeren. De begeleidende tekst is zeer
scherpzinnig en knap opgesteld.
C. de Groot

GESCHIEDENIS
ISACKER, K. Van, Meesters en huur.
1ingen. — De Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1962, 146 pp., ge,111., ing.
F. 75, geb. F. 110.
De auteur, reeds bekend door verscheide
ne markante werken over de politieke en
sociale geschiedenis van Belgie einde 19e,
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begin 20e eeuw, schenkt ons hier een buitengewoon boeiend verhaal van de grote
staking van 1907 aan de haven van Antwerpen. Waarom koos hij deze enige staking onder zovele uit? Omdat het hier niet
hoofdzakelijk ging om het inwilligen van
een eis van loonsverhoging, maar om de
principiele stelling of de patroons, de
„rneesters", de lonen eenzijdig zouden
blijven bepalen, ofwel of de dokwerkers,
de „huurlingen", door hun syndicate organisaties bepaalde voorrechten zouden
kunnen afdwingen. Zeven weken lang
ging het hard tegen hard, met een verlies
van miljoenen toenmalige Belgische franken voor de patroons, de brandstichting
van de houtstapels in de Ferdinanduspolder waar voor vier miljoen schade werd
aangericht, en bittere nood voor duizenden dokwerkers. Ogenschijnlijk behaalden
de patroons de overwinning, want de
loonsverhoging kwam slechts nadien, en
toch werd het conflict een overwinning
van de zelfstandige vakbeweging op het
paternalisme van de patroons. Vanaf deze
grootse staking heeft de vakbeweging aan
de Antwerpse haven steeds meer veld
gewonnen, en van de „huurlingen" van
vroeger, zelfbewuste werklieden gemaakt.
Dit degelijk werk steunt hoofdzakelijk op
onuitgegeven archivalische documenten
en op de eigentijdse documentatie van
dag-, week- en maandbladen. Een flinke
aanwinst voor de sociale geschiedenis en
voor de vakbeweging vlak voor de eerste
wereldoorlog.
M. Dierickx
ROOIJEN, Dr. Henri van, De oorsprong
van de Orde der Kruisbroeders of Kruisheren. De geschiedbronnen. — Lichtland,
Diest, 1961, 240 pp., ing. F. 150.
Over het ontstaan van de Kruisherenorde,
in de eerste helft van de 13e eeuw, ligt
een dichte sluier. Daarom verricht de
auteur een uitermate nuttig werk door
eens grondig alle beschikbare bronnen te
onderzoeken. Zo publiceert hij en cornmentarieert hij uitvoerig 16 oorkonden
tussen 1240 en 1356, daarna ondervraagt
hij de historici van buiten de orde van de
13e tot de 16e eeuw, om ten slotte de historici van de Orde zelf aan het woord te
laten. Steunend vooral op de voorstudien
van Charles Dereine komt de auteur tot
een gedeeltelijk nieuwe opvatting van het
ontstaan V an de orde der Kruisheren.
Vanzelfsprekend richt dit boek zich tot
historici. Aangezien echter deze Orde de
enige is die op Lagelandse bodem ontstond, te Clairlieu in het Luikse, zullen
wel meerderen zich voor deze studie in.teresseren.
M. Dierickx

Index de References (Commission Internationale pour l'enseignement de l'Histoire). Documentation rassemblee par Dr.
ECKERT, Y. COTTAZ, J. DE LAIIBrepols, Brussel, 1962, 249 pp.
NAY.
In ons artikel Geschiedschrijving in Europese geest (Streven, juli 1961, biz. 992997) hebben wij vermeld dat sinds de laatste oorlog herhaalde malen historici van
twee of meer landen samenkwamen om te
trachten een gemeenschappelijk exposé op
te stellen over betwiste punten van de geschiedenis, b.v. de verhoudingen tussen
Frankrijk en Duitsland van 1789 tot 1933.
De resultaten van die talrijke samenkomsten zijn telkens in brochurevorm uitgegeven. In dit boek worden de besluiten
van die samenkomsten in chronologische
vorm geordend in negen perioden, waarvan vijf de laatste anderhalve eeuw omvatten. Het gaat hier natuurlijk dikwijls
over de politieke verhoudingen, maar ook
over culturele, sociale en economische aspecten van de geschiedenis. Wij kunnen
slechts wensen dat zeer vele leraren geschiedenis zich deze Index de references
aanschaffen en in hun onderwijs gebruiken. Dan zal het doel van deze Internationale samenkomsten van historici bereikt worden: de jeugd een waarheidsgetrouwer en ruimer beeld te geven van het
verleden, en eens voorgoed op te ruimen
met verkeerde voorstellingen, misverstanden en ongerechtvaardigde weglatingen.
Noteren wij nog dat de bladzijden zo zijn
genummerd en gebundeld dat latere toevoegingen gemakkelijk kunnen worden ingeschakeld.
M. Dierickx
LATREILLE, A., e.a., Histoire du catholicisme en France. 3, La periode contemporaine. Spes, Parijs, 1962, 698 pp.,
NF. 24,50.
In dit omvangrijke derde deel volgen wij
op de voet de uiterst bewogen geschiedenis van de Franse katholieken vanaf 1750,
het begin van het antiklerikalisme, tot op
onze dagen. De propaganda van de filosofen leidt tot de Franse revolutie die de
hele Kerk wil onderdrukken. Terecht verwerpt Prof. Latreille de beschuldiging dat
de Franse omwenteling en het neerhalen
van de koningstroon het gevolg waren
van een komplot der vrijmetselaars. Op
de verdrukking en loutering onder de
Franse revolutie volgt een heropleving
van het godsdienstig leven, maar in de
schaduw van de troon, met alle gevaren
van dien. Men heeft beweerd dat pas na
1830 de Franse volksmassa van het geloof is afgevallen: de auteur betwist dit
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niet in het algemeen, maar brengt toch
enige nuances aan. De veroordeling van
een Lamennais, en vooral de ongelukkige
Syllabus waren nu niet geschikt om de
Kerk bij de ongelovigen sympathiek te
maken. Daarom deed Leo XIII een zo
verdienstelijk werk toen hij de Franse katholieken tot de ralliement aanzette, het
loyaal aanvaarden van het republikeins
regime, en ze ook trachtte te winnen voor
een sociaal en democratisch katholisme.
Zoals men weet vaardigde de wet van
december 1905 de officiele scheiding van
Kerk en Staat uit, en de confiscatie van
alle kerkelijke goederen als er niet tijdig
associations cultuelles werden opgericht
(verscheidene malen staat in de tekst associations culturelles!). Pius X hakte de
knoop door en verbood de associations
cultuells, waardoor hij de Franse Kerk
even arm maakte als onder de Franse revolutie. Deze maatregel door verscheidene
Franse katholieke historici scherp gegispt,
wordt bier zakelijk, sereen, misschien iets
te irenisch beschreven. In 1924 had het
laatste antiklerikaal offensief plaats, dat
echter mislukte: P. Doncoeur en andere
religieuze oud-strijders zeiden fier: „Nous
ne partirons pas!", toen men de religieuzen
weer wilde verbannen. Prof. Remond, die
volop in de actie heeft gestaan, geeft een
volledig en toch tamelijk indringend overzicht van de periode sinds 1924, waarin
in Frankrijk zo vele nieuwe initiatieven
worden genomen, zoals bijv. die van de
pretres-ouvriers: ook deze betwiste kwestie wordt rustig en evenwichtig uiteengezet. Al met al, een mooi boek, dat de
Franse Kerk in heel haar beleving gedurende een moeilijke periode van twee
eeuwen ten voeten uit beschrijft.
M. Dierickx
CHARPENTIER, John, L'ordre des Templiers. — La Colombe, Parijs, 1961, 266
pp., ing. NF. 12.
Dit interessante werk over de Tempeliersorde is niet zozeer een wetenschappelijke studie, als wel een degelijk, gefundeerd antwoord op de vragen die onze
tijdgenoten zich met betrekking tot de
enigszins geheimzinnige Tempeliersorde
stellen. Een eerste deel behandelt de oprichting van de orde, het opstellen van de
regel waarbij Sint Bernardus een belang
rijke rol speelde, en ten slotte het epos
van de Tempeliers in het Oosten. Een
tweede deel houdt zich bezig met de vervolging door Filips IV de Schone, die
uitliep op de opheffing van de orde door
de Franse paus Clemens V: zoals nagenoeg alle hedendaagse schrijvers weerlegt
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de schrijver de zware beschuldigingen die
destijds tegen de orde werden geuit, en
die door gefolterde tempeliers in doodsflood waren „bekene. Een derde eigenaardig deel bespreekt dan de invloed van
de islam op de orde, de beschuldiging van
ketterij, en de voortzetters van de orde.
Zoals men weet, leunt de geschiedenis van
de vrijmetselaars aan tegen de Tempeliersorde en de laatste grootmeester de
Molay. Acht „pieces justificatives" beeindigen dit interessante boek.
M. Dierickx
MOTTA NAVARRO, Th., Tertii carme-

litici saecularis ordinis historico-iuridica
evolutio (Textus et Studia historica Carmelitana, 4). — Inst. Carmelitanum, Rome, 1960, 290 pp.
Heel wat leken hebben in de derde Orde
van de Carmel de roep naar een hogere
heiligheid kunnen volgen. Deze derde
orde werd weliswaar' in de tweede helft
van de 15e eeuw door de pausen goedgekeurd, maar begon pas omstr. 1600 te
floreren in volle katholieke reformatie. Dit
boek is een geleerde in het Latijn gestelde
thesis die de aanloop en de verdere historische en vooral juridische evolutie van
deze derde orde grondig onderzoekt en
uiteenzet.
M. Dierickx
SAGGI, L., S. Angelo di Sicilia (Textus
et Studia historica Carmelitana, 6). -Inst. Carmelitanum, Rome, 1962, 360 pp.,
geill.
Hier een geleerde, in het Italiaans geschreyen en met vele Latijnse teksten verrijkte
studie over S. Angelo di Sicilia, die een
rol speelde in het overbrengen van de
Karmelietenorde van de berg Carmel in
Palestina naar Europa, en waarschijnlijk
op 5 mei 1220 gedood werd.
M. Dierickx

PSYCHOLOGIE
EN PEDAGOGIE
STRASSER, Prof. Dr. S., Fenomenologic en empirische menskunde. Bijdrage
tot een nieuw ideaal van wetenschappelijkheid. (Serie: Psychologische Monografieen). — Van Loghum Slaterus/W.
de Haan, Arnhem-Zeist, 1962, 327 pp.,
f 16,90.
De menswetenschappen, zoals sociologic,
psychologie en de wetenschap der geschiedenis, dreigen telkens weer in de ban
der natuurwetenschappen te geraken. Dat
de reacties hiertegen, vaak met een be-
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roep op de fenomenologie, de eisen van
empirische wetenschap niet zelden geweld
aandoen, is een onmiskenbaar feit. Een
bezinning op de eigen aard van de menswetenschappen is daarom noodzakelijk.
Hier ligt een task voor de wetenschappelijke bezinning. In dit boek van Prof.
Strasser wordt het gestelde probleem gedetailleerd uitgewerkt. Men zou zijn werk
kunnen benaderen vooral vanuit de wetenschappen waaraan hij de steun van
zijn bezinning biedt, of meer vanuit de
wijsbegeerte, waarbinnen hij stelling kiest
voor fenomenologische wijsbegeerte. Het
eerste gezichtspunt is het meest in overeenstemming met de bedoeling van dit
werk. Zo gezien moeten wij vaststellen,
dat de auteur erin geslaagd is de eigen
aard der menswetenschappen duidelijk te
karakteriseren. De vaak ontstellende verwarring waarin de onderzoeker terecht
komt die volgens streng wetenschappelijke eisen wil werken en die er zich
tevens rekenschap van geeft dat natuur
wetenschappelijke opvattingen over empixie, feit en objectiviteit hier niet in
gelijke zin Belden, maar die geen positieve
richtlijnen heeft voor de opbouw van
zijn wetenschappelijk werk, heeft de
auteur begrepen, en door zijn minutieuze
analysen wijst hij een weg tot oplossing
van deze moeilijkheden. Een waardevol
werk voor alien die willen bijdragen aan
de verrijking van kennis en inzicht omtrent de mens als mens.
J. M. Kijm
MARLET, J., De psychiater en zijn praktijk. (Serie Mens en Medemens) — Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1962, 136 pp.,
1 3,60.
Een overzicht van de verschiilende taken,
welke aan de psychiaters in onze samenleving zijn toevertrouwd. Onder andere
bedoeld om in een brede kring de waardering voor het werk der psychiaters te
bevorderen en de welwillendheid ten opzichte van de psychisch gestoorde mens
te vergroten, zal de lezer Loch wel enige
kennis van psychiatrische aangelegenheden moeten bezitten om deze vrij compacte tekst, waarin nogal wat wetenschappelijke termen voorkomen, met
vrucht te kunnen bestuderen. J. M. Kijm
STEELS, J., Praktische sociale opvoeding.— Piantijn, Antwerpen, 1962, 115
pp., F. 70.
Bestemd voor de leerlingen van het fina
liteitsjaar van de lagere cyclus technisch
onderwijs, bevat deze handleiding een
dertigtal lessen waarbij op basis van chris-

telijke pedagogische beginselen grondbegrippen over persoon en gemeenschap bevattelijk, doch vrij abstract worden voorgesteld. In een volgende uitgave zou een
inleiding tot het internationale leven wenselij k zijn.
J. Kerkhofs
PERQUIN, Prof. Dr. Nic. S.J., Pedagogiek. Bezinning op het opvoedingsverschijnsel, 6e druk. Romen El Zonen, Roermond, 1962, 300 pp., f 13,90.
Een boek dat in enkele jaren zijn zesde
druk beleeft, slaat blijkbaar in. De
Utrechtse professor belicht hier het verschijnsel opvoeding onder allerlei aspecten. Veel is er in deze 6e herziene uitgave niet veranderd.
R. S.
RAPAPORT, David, Die Struktur der
psychoanalytischen Theorie (Versuch
einer Systematik). — Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1961, 165 pp., DM. 18.
Na talrijke studies en publikaties over
theoretisch-psychologische onderwerpen
binnen het ruime kader van de Freudiaanse psychoanalyse, kwam Rapaport
in 1959 tot het onderhavige boek: een
voorlopig concept van de theorie der
psychoanalyse. Fenichel had weliswaar
een begin gemaakt met de systematiser
ring van de klinische theorie der psychoanalyse, maar tot een poging om van
de psychoanalyse een algemene psychologic te maken was nog niemand gekomen, anders gezegd: er is, behalve door
Rapaport, geen enkele poging gedaan de
analytische theorie te vervangen door
een volledig systeem dat alle fenomenen
recht doet wedervaren waarvoor de
Freudiaanse psychoanalyse een verklaring geeft. Verwijtend merkt Rapaport
op, dat niet een Neo-Freudiaan van het
geheel der psychoanalytische theorie
heeft kennis genomen en zijn eigen (vaak
waardevolle) bijdrage in dit geheel heeft
geintegreerd. Dit verwijt treft ook de
experimenterende psychologen, die geisoleerde en soms verkeerd geinterpreteerde psychoanalytische leerstellingen
met getallen te lijf gaan zonder hun werkelijke theoretische samenhang te zien.
Rapaport, door velen erkend als de beste
kenner van de psychoanalyse, zou als
geen ander in staat zijn geweest de systematisering van de theorie ten einde te
voeren, ware het niet dat hij in 1960 gestorven was. — Het voor ons liggende
boek is uitermate compact geschreven.
De auteur baseert zich geheel op het
werk van Sigmund Freud, wiens opvattingen verrijkt werden met de studies van
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Anna Freud en de ik-psychologie-uitbreidingen van Hartmann en Erikson. Rapaport heeft de zuivere bedoeling de door
Freud noodzakelijk geachte hypothesen
te verdedigen en bevestigend te bewijzen
(o.a. met hulp van energie-theoretische
constructies). In de laatste hoofdstukken
geeft de schrijver aan welke opvattingen
van Freud de tand des tijds zullen weerstaan en welke eventueel aan verandering onderhevig zullen blijken; voorts
stelt hij een aantal punten op van een
researchprogramma en zet hij uiteen door
welke omstandigheden de uitvoering van
een dergelijk onderzoek bemoeilijkt
wordt. Wie meent door lezing van deze
165 blz. de theorie van de psychoanalyse
,,achter zich" te hebben, wacht een teleurstelling. Alleen zij die in deze materie
reeds breed georienteerd zijn, zullen met
vrucht kennis nemen van Rapaports
knappe en doorwrochte poging tot systematisering van de wezenlijke theoretische structuren van Freuds dieptepsychoJ. J. C. Marlet, zenuwarts
logie.
ROBIN. Docteur G., Le declin de l'autorite et la jeunesse actuelle. — WesmaelCharlier, Paris, 1962, 138 pp.
DUERR, Otto, Ist gehorchen so schwer?
Fragen der Gehorsamserziehung in Elternhaus and Schule. — Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1962, 112 pp., DM. 5,80.
Beide werken gaan uit van de overtuiging dat het probleem van de opvoeding
tot gehoorzaamheid veel meer een probleem is van de opvoeder dan van de
opvoedeling. Zo de opvoeders zelf onzeker zijn en alle waarden relativeren, ondermijnen zij ipso facto het gezag en
meteen de gehoorzaamheid. Het boek van
G. Robin is ddn, rekwisitoor tegen de
huidige samenleving, waar op religieus,

moreel, sociaal, economisch en psychologisch gebied alle „gezag- stelselmatig
wordt ondermijnd. Deze „declin de l'autorite- is volgens schrijver de grondoorzaak der mislukking van de moderne opvoeding. Want het Bemis aan houvast
en aan „normen" acht hij nadeliger dan
affectieve verwaarlozing. De heftigheid
van dit pleidooi wordt echter meermaals
karikaturaal. Hier en daar gaat schrijver
zelfs fier op eigen vooringenomenheid.
Aldus biedt het boek aan de opvoeders
zelf tenslotte weinig bruikbare gegevens.
Het vulgarisatiewerkje van de Duitse
psycholoog en pedagoog Otto Diirr benadert het probleem objectiever en rustiger. Zijn analyse werkt verhelderend,
vooral waar hij doorstoot naar de zin
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en het wezen der gehoorzaamheid. Ook
hij situeert de gehoorzaamheidsproblematiek t.o.v. de eigentijdse moeilijkheden,
maar hij tracht de opvoeders attent te
maken op de positieve mogelijkheden en
aan te zetten tot „mehr Mut zur Autoritat" . Voortdurend verschaft het boekje
concrete raadgevingen die afgestemd zijn
op de praxis, al is schrijver toch niet zo
naief de oplossing alleen te verwachten
van decepten of „trues". A. Cauwelier
SOCIOLOGIE
LUNING PRAK, Dr. J., Nederland word
wakker! Kritische beschouwingen over de
Nederlandse welvaartsstaat. — N.V. Uitgeversmaatschappij Kosmos, AmsterdamAntwerpen, 1962, 116 pp., f 7,90.
Het valt te betwijfelen of dr. Luning Prak
met dit boekje in zijn opzet zal slagen
Nederland te alarmeren tegen het gevaar
van economisch en sociaal achterblijven
bij zijn nabuurnaties. Dat ligt niet alleen
aan de Nederlandse zelfvoldaanheid maar
ook aan hem zelf. Hij toont de neiging
om ook waar het ingewikkelde problemen
betreft de zaken tot heel eenvoudige formules terug te brengen of ze slechts van
een enkele kant te bekijken. Hij moet
wel wantrouwen wekken als hij in de
gauwigheid weet te berekenen dat opvoering van ons loon- en prijspeil alleen
maar voordelig kan zijn, als hij de argumenten tegen de bevolkingsconcentratie
in Randstad Holland niet ernstig neemt
of als hij de arbeid der gehuwde vrouw
aangemoedigd wil zien zonder de nadelen
ervan in de beschouwing te betrekken.
Dit is heel erg jammer want tal van
ideeen die hier ontwikkeld worden verdienden beter. Zelfs daar waar de schrijver simplificeert of eenzijdig is brengt hij
vaak elementen die nopen tot een realistischer probleemstelling. Hij brengt ons
bovendien een aantal waarheden voor
ogen die de moeite waard zijn dat men ze
op zich laat inwerken en verbreekt op
tal van punten de verstarring waaronder
onze denkbeelden lijden. Hij laat zien
dat de Nederlandse welvaart beduidend
achter die van het buitenland ligt, dat
het gepeuter in de loonpolitiek ons tot
een kolonie gaat maken waaruit het buitenland de beste krachten weg zal trekken, dat de economische berekeningen
waaraan wij als onfeilbare waarheden
hangen, uitermate onbetrouwbaar zijn.
Bovenal echter verdienen de beschouwingen de aandacht die hij wijdt aan de
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Europese toekomst van Nederland. Het
wordt inderdaad hoog tijd dat wij ons er
rekenschap van geven dat Nederland
straks economisch een provincie zal zijn
van een Verenigd Europa: daarbij past
een heel andere aanpak dan die waaraan
wij gewend zijn.
H. Hoefnagels S.J.
BERG, Drs. G. v. d., Dr. J. EX, Prof.
Dr. R. KWANT, Prof. Dr. E. LEEMANS, Isolatie en communicatie in de
samenleving. (Serie: Mens en medemens)
— Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1962,
75 pp.
Deze vier inleidingen werden gehouden
op het negende congres der Sociale Interacademiale. Het thema wordt belicht
vanuit wijsgerig, sociologisch, sociaalpsychologisch en sociaal-geografisch
standpunt. De inleiders hebben hierbij
niet alleen verschillende aspecten van het
onderwerp onder de aandacht gebracht,
maar hierbij tevens gedemonstreerd op
welke verschillende wijzen deze onderscheiden wetenschappen te werk gaan.
J. M. Kijm
ZAHN, Ernest, Leven met de welvaart:
een sociologische beschouwing, met een
Ten Geleide van Prof. Dr. Bouman -N.V. Arbeiderspers, Amsterdam, 1962,
210 pp., Prijs: geb. f 12,50.
Dit is de door de auteur zelf herziene en
uitgebreide uitgave van een in 1960 verschenen werk: Soziologie der P'rosperitdt.
Zahn vraagt in deze voortreffelijke studie
de aandacht voor een fundamentele ontwikkeling die zich in feite reeds voltrokken heeft, maar waarvan wij ons in ons
denken nog te weinig rekenschap geven.
Ons maatschappelijk leven komt voor
heel andere vragen te staan dan vroeger,
omdat onze economie niet meer geheel
in beslag genomen wordt, zoals vroeger,
door de voortdurende zorg voor de materiele bestaansvoorwaarden. Een steeds
groter deel van het economische poten
tieel komt vrij voor de voorziening in
„vrije behoeften". In plaats van het denken in termen van voorziening in noden
moeten wij overgaan tot het denken in
termen van „groter welvaart". Op
boeiende wijze wordt hier door een
scherpzinnig auteur aangetoond hoe tal
van problemen van ons maatschappelijk
leven van karakter veranderen. De vraag
die beheersend wordt is niet meer hoe
voldoende te produceren om bestaande
behoeften te dekken, maar hoe de vrije
keuze van de konsument zich gaat ontwikkelen en wat hierop inwerkt. Belangrijker dan de vraag naar een recht-

vaardige verdeling wordt langzamerhand
die naar een menselijke ontwikkeling der
behoeften. Kortom het gaat steeds minder
om voldoende productie en meer om de
ontwikkeling van menselijk zinvolle consumptiepatronen. Van hieruit komt de
schrijver tot de problematiek van de
schepping van nieuwe behoeften door de
industrie zelf. Reclame en moderne verkooptechnieken, die voor nieuwe produkten de markt moeten scheppen en de
smaak der mensen moeten beinvloeden
worden op hun sociaal-culturele functie
onderzocht. De auteur toont aan dat er
geen reden is om hier alleen maar negatief over te oordelen: de schepping en
verspreiding van nieuwe behoeften heeft
een menselijke functie en wat commercieel voordelig is staat niet zonder meer
in tegenstelling met wat menselijk verrijkend is. Het commerciele wordt door
zijn eigen logica in de richting van de
ontwikkeling van werkelijk menselijke behoeften gedreven. Men kan de schrijver
verwijten dat hij in dit opzicht wel wat
al te optimistisch is en eigenlijk tot een
probleemloze visie komt. Dat neemt
echter niet weg dat zijn beschouwingen
waardevol blijven omdat hij aantoont dat
voor een al te groot pessimisme zeker
geen reden is.
H. Hoefnagels S.J.
USCHAKOW, A., Der Rat fiir Gegenseitige Wirtschaftshilfe (Comecon). —
Verlag Wissenschaft and Politik, Keulen,
1962, 199 pp., D.M. 16,80.
Toen men zich in het Europa van 1947
economisch begon te verenigen met het
oog op de verdeling van de beloofde Marschall-hulp, waren ook Polen en Tsjechoslovakije ten voile bereid zich hiervoor
naar het Westen te keren. Door de directe
tussenkomst van Moscou werden deze
plannen echter verijdeld. Daarop werd
door de landen van het Oostblok in 1949
een zogenaamde tegenhanger van de
O.E.E.S. opgericht, ni. de raad voor wederzijdse economische hulp, Comecon genaamd; in theorie om de economische behoeften van elk land van het blok te onderzoeken; in feite echter was Comecon
het uitvoerend orgaan van het streven
van Moscou naar het economische eenheidsblok in Oost-Europa. Het hier besproken boek bestaat uit drie delen. Eerst
wordt de historische ontwikkeling van
Comecon geschetst; dan wordt het volkenrechtelijk aspect van de organisatie behandeld; het derde deel bestaat uitsluitend
uit documenten: het statuut van Comecon,
de versiagen van de verschillende zittingen, de multilaterale overeenkomsten van
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de landen-leden onderling. Ten slotte een
zorgvuldig uitgewerkte bibliografie. Een
zeer degelijke en grondige gids voor wie
grondig wenst ingelicht te worden over
de verhoudingen op economisch gebied in
de Oostblok-landen. A. van Peteghem
JURGENS, H., Asozialitfit als biologisches and sozialbiologisches Problem. -F. Enke Verlag, Stuttgart, 1961, 176 pp.,
D.M. 28.
Een zeer grondige, vooral biologisch georienteerde studie van een grote groep
mensen, die hier als a-socialen worden
aangeduid. De zorgvuldig verzamelde gegevens over vele detailkwesties kunnen
een belangrijk onderdeel vormen in een
bredere benadering van het probleem.
Hierbij zouden dan de psychologische en
sociologische gezichtspunten duidelijk tot
J. M. Kijm
hun recht moeten komen.

BIOGRAFIE
MONNICH, C. W., Reidans der Heiligen. Hagiografische verkenningen. —
Moussaults Uitg., 1962, 128 pp., f 5,90.
Martinus van Tours. — Moussaults Uitg.,
1962, 124 pp., f 5,90.
Vreemdelingen uit Ierland. — Moussaults
Uitg., 1962, 127 pp., f 5,90.
Onder de titel „Reidans der Heiligenverzorgt Prof. C. W. Männich de uitgave
van een aantal Heiligenlevens en -legenden uit de voor-middeleeuwse tijd. Het
eerste boekje kan als inleiding beschouwd
worden en kreeg als ondertitel „hagiografische verkenningen". Het bevat enige beschouwingen over het eremieten- en monnikenleven en over de sfeer, de opvattingen en de levenshouding der oude Heiligenlegenden, o.a. over het beroemde leven
van Antonius door Athanasius. Het
tweede biedt de lezer het leven van Martinus van Tours door Sulpicius Severus,
met enkele brieven en gesprekken van
dezelfde auteur. Het derde boekje bevat
het leven van Columba van Jona door
Adamnan en het leven van Columbanus
door Jonas. Het hoeft wel niet vermeld
te worden dat deze uitgaven onder de
kundige hand van de Amsterdamse theologie-professor filologisch en wetenschappelijk uiterst verzorgd zijn. De uitgever
Moussault zorgde voor een keurige en
smaakvolle presentatie.
P. van Alkemade
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HAUGHTON, Rosemary, Six Saints for
Parents. — Burns and Oates, London,
1962, 249 pp., 21 sh.
De test bij dit boek is de moed waarmede
schr. bijna zestig bladzijden wijdt aan St.
Joseph, en deze boeien doorlopend. Hier
en daar zal lezer het niet eens zijn met
een interpretatie, maar het is zeker een
prestatie om op zulke robust zakelijke en
toch inspirerende wijze over deze heilige
te schrijven. De andere heiligen, Louise de
Marillac, Augustinus, Rosa de Lima, Thomas Aguinas en de zalige Marie-Therese
de Soubiran, worden met eenzelfde zakelijkheid, frisheid en gezond verstand benaderd en getekend. Met opzet spreken
we van benadering. Doorlopend wordt
men gefrappeerd door het feit dat hier
een vrouw schrijft die heel evident met
twee benen in het leven staat en heel evident nog andere besognes heeft (zij heeft
negen kinderen en is vijf en dertig!) en
wier geloof en godsdienstigheid van een
verkwikkende eenvoud en helderheid zijn.
W. P.
TREVELYAN, Katharine, Fool in Love.
— Gollancz, London, 1962, 245 pp., 25 sh.
In deze autobiographic ligt de klemtoon
op de tocht die schr. maakte van puur
athelsme naar een ietwat merkwaardige
vorm van christen-zijn, in deze sterk beinvloed door de leer, en wat zij noemt de
training, van Steiner. Aanvankelijk laat
het bock zich gemakkelijk vlot lezen,
wanneer echter haar huwelijk met een
Duits musicus haar leven begint te vormen, en de dromen een kosmisch karakter
worden toegekend, wordt de zelf-obsessie
van de schr. de lezer wel al te bar; de
ervaringen, tot en met pogingen tot zelfmoord toe, doen dan sterk denken aan
hysteric. Het bock verliest dan ook aan
overtuiging, en wordt zelfs vervelend.
Men vraagt zich of waarom en voor wie
het geschreven werd. Een en ander zou
dragelijker zijn wanneer schr. haar verstand meer en beter had gebruikt in plaats
van zich te verlaten op haar verbondenheid met moeder aarde, het heelal, e.d.
Toegegeven moet worden dat schr. schrijven kan.
W. Peters
CALDER-MARSCHALL, A., The Enthousiast. An enquiry into the life and
beliefs and character of the Rev. Joseph
Leycester Lyne of Elm Hill, Norwich and
Lianthony, Wales. — Faber, London,
1962, 304 pp., 30 sh.
De ondertitel doet een wetenschappelijke
studie verwachten. Ofschoon schrijver
research niet geschuwd heeft, is zowel
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de benadering van het onderwerp alsook
de vaak spottende toon waarop hij over
„father Ignatius" schrijft niet in overeenstemming te brengen met degelijk
wetenschappelijk werk. Het maakt het
boek er niet minder leesbaar om. Integendeel, het boeit doorlopend. Dit niet zozeer vanwege het karakter van de hoofdpersoon, als wel vanwege de ongelooflijke stuipen van deze anglikaanse geestelijke uit de vorige eeuw, die zich geroepen wist om niet alleen benedictijns
monnik te zijn, maar om benedictijns
monastiek leven in de Anglikaanse Kerk
te herstellen. Wat deze man uithaalt en
wat er met zijn eerste monniken gebeurt
is zo zot, dat het vaak eenvoudig niet
te geloven is. De aberraties hier vermeld
zijn een triest neven-product van de Oxford Beweging en de opbloei van het
W. Peters
Anglo-katholicisme.
JAMES, Bruno Scott, Asking for
Trouble. Darton, Longman 6 Todd,
London, 1962, 173 pp., 21 sh.
Deze autobiographie van een bekeerlingpriester is een onbelangrijk boek. De
auteur weet dat hij excentriek is, maar
de excentriciteit doet te vaak denken aan
een pose.
W. Peters

VARIA
LOUET FEISSER, Dr. J. J., Wetenschap
in toga. Vakspecialisme en wijsgerige
eenheid in de toekomstige universiteit. —
A. Oosthoek, Utrecht, 1962, 63 pp.
Schrijver tekent protest aan tegen de neopositivistische neiging, de methode van de
exacte wetenschappen als de enige legitieme te beschouwen, en ook tegen een
bepaalde existentialistische geringschatting van de „strenge Wissenschaft". Vanuit een standpunt dat in het algemeen
zeer gelukkig weet uit te komen boven
de controverse tussen deze twee richtingen, geeft hij de taak van de wijsbegeerte
binnen het hoger onderwijs aan. Vermoedelijk ben ik het slechts op twee punten
niet geheel eens met hem. Namelijk als
hij, in de geest van sommige existentiele
fenomenlogieen, poneert, dat feiten (wel
te onderscheiden van hun constatering)
niet onafhankelijk van onze vraagstelling
bestaan (28--31), en als hij niet wil
weten van een tijdeloze waarheid (35 sq.,
vgl. 20, 49). Verder ben ik enthousiast
over de inhoud, bijv. over het pleidooi
voor het wetenschappelijke en boven-

empirische karakter van de moraalfilosofie, over haar onmisbaarheid aan de
universiteit; over het dialogische karakter
van het wijsgerig onderricht; over de
noodzakelijkerwijs filosofische implicatie
van de vakwetenschappen.
P. den Ottolander
DE JONG, G.A. S.J., Waar Gods voeten
gingen. --- Romen 6 Zonen, RoermondMaaseik, 1962, 243 pp., f 14,75.
Dit vlot geschreven en prettig leesbare
boek bevat schijnbaar een reisbeschrijving
naar de Levant en Palestina. Echter
slechts schijnbaar. Het is veel meer dan
een reisverhaal. Hoewel het zich niet als
een werk van wetenschap aanbiedt,
schuilt er een uitgebreid weten, een grote
eruditie a chter zijn bladzijden. De
schrijver is in jarenlange omgang met al
wat des joods is, door zijn herhaalde
reizen en zijn studie van het Hebraeisme
als vergroeid met zijn stof en zo krijgt
alles, wat hij in zijn boek behandelt, kleur
en leven. In vele korte hoofdstukken
flitst het Palestijnse land en zijn omgeving
ons voorbij en daartussendoor instrueert
de auteur ons over allerlei, dat de huidige
lezer interesseert, Qumran, de Islam, het
jonge Israelie, het Jeruzalem van vandaag, etc. etc. Het is een boek dat juist
op tijd komt en ongetwijfeld zijn weg zal
vinden.
J. van Heugten
BOEREN, Dr. P. C., Heiligdomsvaart
Maastricht. — U.M. „Ernest van Aelst",
Maastricht, 1962, 227 pp.
Bij gelegenheid van het jubeljaar 1962
droeg de stichting „Het graf van St. Servaas" Dr. Boeren op een overzicht te
schrijven over de jubel- en heiligdomsvaarten, zoals die in de loop der tijden te
Maastricht hebben plaats gehad. Het is
een uitvoerige studie geworden over het
reliekenwezen, over jubel- en bedevaarten
door de eeuwen heen en in verschillende
landen. Het werk is rijk geillustreerd en
kostbaar utigegeven.
P. van Alkemade
KUHN, Rudolf, De wereld der Oneindigheid. Een speurtocht door het heelal.
W. Gaade, Den Haag, 230 afb., 70 in
kleuren, 182 pp., 1962, f 19,50.
Het prachtige, min of meer populaire
werk „Die Himmel erzahlen- van Rudolf
Kuhn wordt hierbij in Nederlandse bewerking door twee leden van de Leidse
sterrenwacht de lezer aangeboden. Kuhn
ordent zijn stof in drie grote hoofdstukken, elk weer in kleinere onderverdeeld.
Ons zonnestelsel, De wetenschap der
astronomie en Het grenzeloze heelal.
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Astronomie en astrofysica hebben in deze
eeuw geweldige vorderingen gemaakt en
Kuhn bezit de kennis en het talent de
huidige stand dezer wetenschap op
boeiende en bevattelijke wijze voor te
stellen. Hoe langer hoe meer wordt het
duidelijk dat wij ons de afstanden en afmetingen in de kosmische ruimte met geen
mogelijkheid meer kunnen verbeelden.
Wat zegt ons nog: twee miljard lichtjaren? Inderdaad de wereld der oneindigheid. Het boek eindigt met de merkwaardige zin: „Want tenslotte is het
enige dat in de astronomische wetenschap betekenis heeft: onze eigen wereld,
waarvan vele astronomen ook tegenwoordig nog — of beter gezegd: tegenwoordig weer — weten, dat zij door God
P. van Alkemade
is geschapen."

verwerkt. Wat hij zegt, dus de feitelijke inhoud van het boek, geeft tot
weinig critiek aanleiding, afgezien van
enkele details die wij buiten beschouwing
zullen laten. Maar van de algemene opzet
van dit werk, van de logische indeling ervan, hebben wij niet veel begrepen. Begrippen, die in de leer van Pius XII een
fundamentele rol spelen (bijv. het natuurrecht, het begrip vrede) worden slechts
en passant behandeld. Men verwondert
zich ook over het feit, dat er bijv. niet
minstens een hoofdstuk is, dat systematisch het vraagstuk van de kernwapens
behandelt. Voor de theologen is dit boek
wellicht van grote waarde, wij kunnen
ons daarover geen oordeel vormen. Maar
voor de jurist en de politicus is het nogal
teleurstellend.
G. Herberichs

KENNAN, George F., Rusland en het
Westen onder Lenin en Stalin. Vert.
Becht, Amsterdam, 357 pp., f 22,50.

Phaidon Kunstkalender 1963. Kiepenheuer & Witsch, Köln, D.M. 8.80.
Deze kalender in groot formaat bevat
zeven en twintig kleurreproducties van
schilderijen uit heel de geschiedenis der
schilderkunst. Elke reproductie is een
kostbaarheid op zich. Het is een wonder,
hoe de uitgever een zo prachtig verzorgd
geheel tegen zo lage prijs beschikbaar
R.S.
kan stellen.

De historicus en diplomaat George Kennan is een der beste Ruslandkenners. In
dit boek, dat ontstond uit een aantal
lezingen aan universiteiten, geeft hij zijn
zeer persoonlijke, maar zeer gemotiveerde
kijk op, feitelijk, de geschiedenis der
laatste dertig, veertig jaar, vanaf de Russische revolutie. Hij heeft die geschiedenis, om zo te zeggen, persoonlijk meebeleefd en vele der hoofdfiguren persoonlijk gekend. Daardoor krijgt zijn boek een
grote directheid en aanschouwelijkheid.
Hitler en Stalin, naast talloze anderen,
worden er treffend in gekarakteriseerd.
Bijzondere nadruk valt er op de voortdurende zwakheid, onzekerheid en verdeeldheid van de Westerse politici, als
ook op de sluwheid en onbetrouwbaarheid van Rusland. Het is moeilijk in een
zo uitgebreide, bijna chaotische materie
orde en licht te scheppen. Kennan schrijft
straf gescheiden hoofdstukken over de afzonderlijke aspecten, wat de orde en helderheid van het geheel zeer ten goede
komt. Een belangrijk boek voor ieder, wie
de toekomst van Europa ter harte gaat.
P. van Alkemade
COSTE, Rene, „Le probleme du droit de
guerre dans la pensei de Pie XII". —
Fernand Aubier Editions Montaigne,
Paris, 530 pp., 27 n. Fr.
Dit boek behandelt minder de juridische
dan wel de theologische aspecten van de
denkbeelden van Pius XII omtrent de
oorlog. De auteur heeft veel teksten van
Pius XII opgenomen en hij heeft een belangrijke litteratuur — steeds „up to date"

Ocanjekalender 1963. Pro Juventute, Amsterdam, Postbus 7101, f 2.90.
De vereniging „Pro Juventute" heeft een
kalender met kleurfoto's van het vorstenhuis uitgegeven. Een twaalftal foto's, de
meeste genomen naar aanleiding van het
25-jarig huwelijksfeest van Koningin en
R.S.
Prins, sieren de kalender.
GILMONT S.J., Jean-Francois, Les ecrits
spirituels des premiers jesuites. — Roma,
Institutum historicum S.I. 1961, 357 pp.,
lire 3000.
IPARRAGUIRRE S.J., Ignacio, Repertoire de la spiritualite ignatienne. — Roma, Institutum historicum S.I. 1961, 268
pp., lire 2500.
In de nieuwe reeks Subsidia ad historiam
Societatis lesu
hier worden het derde
en vierde boek bijeengebracht biedt het
Geschiedkundig Instituut van de Romeinse
Jezieten-Curie twee kostbare werkinstrumenten. Het eerste boek van de Belgische
pater F.-F. Gilmont draagt als ondertitel
Inventaire commence. Dat van de Baskische auteur, bekend door zijn vele historisch-kritische studies over Ignatius, is een
naslagwerk: het omvat alle ascetische geschriften vanaf de dood van Sint-Ignatius
tot aan het einde van de ambtstijd van
pater Aquaviva (van 1556 tot 1615). Een
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kronologisch repertorium heeft hier 979
titels bijeengebracht, met een overdruk
van de inhoud van elk traktaat. Volgt dan
een kataloog volgens de auteurs en een
nauwkeurige index met ascetische tref..
woorden. Dieper in de doctrine en de
geest dringt het werk van p. Gilmont. De
eerste helft van het boek handelt over
Ignatius en zijn gezellen (XIII hoofdstukken) ; in de tweede helft komen de schrijvers die Ignatius persoonlijk gekend hebben. We noteren voor onze geschiedenis
van de 16e eeuw Canisius, Mannaerts,
Frans De Costere, Adriaan De Witte en
Dirk Geeraerts. Elk werk wordt niet alleen aangegeven en met juiste titel vermeld: het wordt ook gesitueerd en naar
waarde beoordeeld. Voor' ordeleden is het
een verrijkende terugkeer naar de bronnen. Voor niet ingewijden is het een ontdekking van apostolische werkzaamheid
en intens gebedsleven van de eerste Jezuieten.
J. Vanneste
DUVAL, Leon-Etienne, Messages de
paix, 1955-1962 (Questions actuelles).
Desclee De Brouwer, Brugge, 1962,
230 pp., F. 75.
Mgr. Duval is de aartsbisschop van Algiers. Dit betekent dat deze vredesboodschappen gegrepen zijn uit het hart van
een zieleherder, die geconfronteerd werd
met een der meest verwarde en pijnlijkste
situaties van deze eeuw. Kernachtig verkondigt Mgr. Duval in deze boodschappen een vrede die naar Gods hart is, gevestigd op het geloof en de hoop op God,
tegenover een goddeloos materialisme, een
vrede gebouwd op rechtvaardigheid en
die een vreedzaam samenleven der gemeenschappen mogelijk maakt. De aartsbisschop tracht werkelijk in de loop van
deze zeven tragische jaren „de regarder
les realites algeriennes dans la lumiere de
la foi, c'est-à-dire dans la lumiere de
Dieu" (p. 218).
J. Vercruysse
BOROS, Ladislaus, Mysterium Mortis,
Der Mensch in der letzten Entscheidung.
Walter Verlag, Olten and Freiburg
im Breisgau, 1962, 207 pp.
„De dood is in de structuur van ons bestaan wezenlijk tegenwoordig en kan als
zodanig ervaren worden op het convergentiepunt van de verschillende strevingen, welke in ons bestaan zelf naar de
dood verwijzen." Uitgaande van dit
grondinzicht van Martin Heidegger volgt
S. de transcendentale methode welke de
concrete ervaringen terugbrengt naar de
a-priori „Gegebenheiten" die er aan ten
gronde liggen. — In een filosofisch deel

past hij die methode beurtelings toe op de
analyse van het willen van Blondel, op
Marechals kenleer, op de waarnemingsen herinneringsanalyse van Bergson, op
de fenomenologie van de liefde volgens
Gabriel Marcel, op de „individual-geschichtliche Daseinsdialektik", waarbij de
onderscheiden evolutiekurven van de uitwendige en van de inwendige mens zich
in die zin verhouden dat de energieen
van de ondergaande uitwendige mens tot
een groeiende persoon omgeschapen worden. Ook de dichterlijke ervaring streeft
naar een onbegrensde wereldnabijheid en
realiseert die ten voile in het transcendente. Tenslotte blijkt uit de „kenotische"
voltrekking van ons bestaan dat de dood
een voleinding betekent van een nieuwe
zijnsvolheid. Zo convergeren uit zeven
verschillende hoeken de filosofische verwijzingen naar een beeld van de dood als
eerste volpersoonlijke act en bevoorrecht
moment van de eindbeslissing. Deze
„Endentscheidungshypothese" wordt in
een volgend theologisch deel geconfronteerd met enkele, meestal brandend actuele
punten van het katholieke dogma. Deze
hypothese verklaart het onherroepelijk
definitief karakter van onze toestand na
de dood. Ook het heil van de ongedoopte
kinderen krijgt in die hypothese een redelijke verklaring. Twee sours problematisch
tegengestelde, axiomata van het heil worden door haar verzoend: het heil is voor
alien, en toch is het heil afhankelijk van,
de persoonlijke stellingname tegenover jezus Christus. De leer van de erfzonde
wordt er duidelijker door omschreven,
doordat de dood niet alleen als straf maar
als een echt heilsgebeuren geduid wordt.
De hypothese „verinnerlijkt" de leer over
het vagevuur. Ze geeft tenslotte een immanente fundering aan de vraag waarom
Christus ons verlost heeft door zijn dood
en verklaart Dood, Hellevaart, Verrijzenis
en Hemelvaart als een enkel soteriologisch
gebeuren. S. noemt de dood een sacramentele situatie, daar we pas in de dood
het fysisch contact met de mensheid van
Christus in voile intensiteit beleven. De
grote verdienste van deze studie, die o.m.
nauw verwant is met de gedachte van
Rahner en Troisfontaines, is wellicht haar
boeiende synthese en de uitzonderlijke
helderheid van het exposé. Men zal S.
niet mogen verwijten de talloos gesuggereerde analyses niet tot een gedetailleerde
ontwikkeling to hebben uitgewerkt: het is
bedoeld als een synthetische schets. Het
geeft echter uitstekend de richting aan
voor een weer diepgaande staving van de
hypothese.
G. Jacqmotte
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SEEWALD, Richard, Das Herz Hollands. Aufzeichnungen eines Malers. —
Jakob Hegner, Käln Olten, 72 pp.,
1962, D.M. 7,80.
De zwerver-schilder R. Seewald heeft
een boottocht van meerdere dagen door
de Hollandse wateren gemaakt en in dit
boekje vertelt hij daarvan. Hij heeft een
scherp oog voor het pittoreske van Hollands kanalen en landschappen, van de
oude stadjes aan het IJsselmeer. Een groot
aantal fijne pentekeningen verhelderen het
geschrevene. Een aardig boekje over „het
P. van Alkemade
hart van Holland".
DEUSEL, Peter Martin, De biecht van
een beul. Vert. — Uitg. De Goudvink,
Antwerpen, 344 pp., Fr. 135.
In dit eigenaardig samengestelde boek
worden op spannende wijze enige Duitse
moordgeschiedenissen, die destijds veel
opzien baarden, verhaald en daartussendoor vertelt een gewezen officiele Duitse
beul zijn levensloop, waarop hij nu met
schaamte en berouw terugziet. Eveneens
is er sprake van een Engelse beul en van
een moordgeval in Engeland. Voor wie
van griezelverhalen houden is dit boek
een kostbare schat. Een epiloog wijst op
de tendens van het boek om propaganda
te maken voor het afschaffen van de
R. S.
doodstraf.
CHANDOS, John, „To deprave and corrupt ..." — Souvenir Press, London,
1962, 207 pp., 25 sh.
De discussies betreffende pornographie
zijn de laatste jaren in Engeland bizonder
acuut geweest en bereikten een hoogtepunt in het proces rand Lady Chatterley's Lover. Een negental opstellen van
verschillende auteurs zijn bier bijeengebracht, die het probleem van sterk uiteenlopende gezichtspunten benaderen. Helderheid verschaffen deze essays allerminst; de indruk die de verzameling achterlaat is dat er niet uit te komen is. Hetgeen niet erg verwonderlijk is waar het
uitgangspunt als in de wet geformuleerd
W. P.
louter negatief is.
PYKE, Magnus, The Science Myth. -Murray, London, 1962, 190 pp., 18 sh.
In dit wijs en vaak geestig boek maant
schr. ons bij alle vooruitgang in de tech-.
niek vooral mens te blijven. Zijn these is
dat science zoals deze in de techniek haar
tastbare resultaten uitstalt, maar al te
vaak een soort Procrustes bed is: en de
mens moet passen, niet het bed! Hetgeen
door vele voorbeelden uit het dagelijkse
leven de lezer wordt duidelijk gemaakt.
W. P.
Lichte en toch leerzame lezing.
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PAPERBACKS EN POCKETS
Palladium-Paperbacks reeks.
VLERK, Dr. I. M. van der en KUENEN,
Dr. Ph. H., Geheimschrift der aarde,
7e druk. De Haan, Zeist. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 372 pp., 1962,
f 8,90.
In de reeks Palladium Peperbacks verscheen de 7e druk van dit boek over de
paleontologie. Het behandelt „de geschiedenis der aardkorst en haar bewoners" en
wel in drie gedeelten, nl. de taal der
stenen, de geschiedenis van het leven en
de geschiedenis van de aardkorst. Een
handboek voor studie, doch ook een instructief werk voor belangstellenden.
BANNING, Dr. W. en Bierens de Haan,
Dr. J. D., Europese geest, 4e druk. —
De Haan, Zeist. Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 372 pp., 1962, f 7,90.
In dezelfde reeks verscheen de 4e druk
van dit cultuur-filosofisch werk, waarin
meerdere professoren schrijven over de
cultuur en de filosofie van Europa, van.af de Grieken tot en met de existentialisten. Banning en Bierens de Haan vormen
de hoofdredactie.
BREDE KRISTENSEN, Dr. W., Symbool en werkelijkheid. De Haan, Zeist.
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 360 pp.,
1962, f 7,90.
Ook dit boek verscheen in 2e druk in de
Palladium-reeks. Het bevat een groot
aantal opstellen over godsdienstige en
verwante onderwerpen, vooral over de
antieke en latere godsdiensten rond de
middellandse zee van de hand van de
overleden godsdiensthistoricus, de Leidse
hoogleraar Kristensen. P. van Alkemade
Aula-boeken. Het Spectrum, UtrechtAntwerpen.
MEER, F. van der, Keerpunt der middeleeuwen, — Utrecht-Antwerpen, 1962, 192
De schrijver behandelt op aantrekkelijke
wijze de overgang van de romaanse naar
de vroeg-gotische kultuurperiode. Hij gaat
uit van de bouwkunst, maar geeft tegelijk
sprankelende vues op allerlei kultuuruitingen. C. de Groot
RITTER, Gerhard, Luther in leven en
werk. Vert. f 1,90.
Een wel zeer protestants georienteerde,
bijzonder goed geschreven biografie van
Luther.
DITTMER, Kunz, Algemene volkenkunde. Vert. f 2,75.
De geleerde auteur leidt de lezer in in de
gedachten- en gevoelswereld der primitieve volken.
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FIRTH, Raymond, Sociale antropologie.
Vert. f 1,90.
Human Types, zoals het oorspronkelijke
werk heet, geeft een reeks beschouwingen over primitieve mensenrassen en sluit
goed aan bij het vorige Aula-boek.
KWANT, Prof. Dr. R. C., De fenomenologie van Merleau-Ponty. f 1,90.
Dr. Kwant, een autoriteit in dezen, biedt
hier een goed inzicht en overzicht van
de filosofie van de onlangs overleden
wijsgeer.
VRIES, Dr. J. de, Heldensagen. f 1,75.
Deze specialist in Germanistica verzamelt
in deze bundel de bekende verhalen uit
de Germaanse sagenwereld.
SIIVIPSON, George Gaylord, De betekenis van de evolutie. Vert. f 2,50.
Een boek over de evolutie van het leven,
met als bekroning daarvan de mens.
Prisma-boeken. Het Spectrum, UtrechtAntwerpen.
DOSTOJEWSKI, F. M., Witte nachten
en andere verhalen. Vert.
Enige zwakkere novellen van Dostojewski, met het zeer goede verhaal „De
zachtmoedige".
CURTISS, Ursula, De dodende stem.
Vert.
Spannende crime story, met het, vaak
voorkomende, zeer onwaarschijnlijke slot.
ROCHE, Mazo de la, De erfgenaam van
Jalna. Vert.
Een verder vervolg op de Jalna-deeltjes.
Een boeiende collectie.
EBERHART, 'Mignon G., De plannen
van de dode mannen. Vert.
Wederom een zeer leesbare crime story
van M. Eberhart. Het slot is echter weer
zo verrassend, dat het moeilijk te aanvaarden is.
BOUMAN, Prof. Dr. P. J., In de ban der
geschiedenis.
Een lang essay over geschiedenis als
levende wetenschap.
TOCQUET, Robert, Toveren met getallen. Vert.
Voor geinteresseerden in rekenwonderen
en -puzzles een aantrekkelijk boekje.
JAMESON, Storm, Het verborgen verraad. Vert.
Een volmaakte crime story, goed geschreven, spannend en volkomen aanvaardbaar.
PAAP, Wouter, Mozart, potret van een
muziekgenie.
Een aardig boekje dat de grote musicus
op boeiende wijze weet te evoceren.

BONT, B. P. de, Prisma-gids voor studie
en beroep.
Een uitvoerige handwijzer voor jonge
mensen, die onzeker zijn in de keuze van
hun beroep en levenswerk.
LUCKIE, Robert, De laatste kogel. Vert.
Een tiental oorlogsverhalen van een gewezen Amerikaanse marinier.
R. S.
Elsevier-Pockets
VRIES, Tjomme de, Primitieve kunst van
vroeger en nu. — Elsevier, AmsterdamBrussel, 1962, 249 pp., geill., f 2,90.
Tjamme de Vries geeft eerst een goede
omschrijving van wat primitieve kunst feitelijk is en vervolgens volgt hij de ontdekkingen van deze kunstuitingen in de vijf
werelddelen, als 't ware op de voet. Tenslotte laat hij zien, hoe de primitieve kunst
in deze eeuw op een bepaalde wijze herleefde in het werk van Expressionisten
en Kubisten.
C. de Groot
BEHN, Friedrich, Opgravers en opgravingen. Elsevier, Amsterdam, 1962,
f 2,90.
Het boekje biedt een goede en boeiende
beschrijving van opgravingen (en opgravers) in het Oosten en de mediterrane
landen.
Phoenix-Pockets. De Haan, Zeist. Standaardboekhandel, Antwerpen.
NEALE, Prof. Sir. John E., Het leven
van Koningin Elisabeth I. Vert. f 3,95.
Een boeiende biografie van de grillige
„queen virgin".
MULDER, Elisabeth, Zon, maan en
sterren. f 3,95.
Een populair boekje over de hemellichamen, zeer leesbaar voor elke belangstellende.
WIJSENBEEK, L. J. F. en J. J. P. OUD,
Mondriaan. f 3,75.
Wijsenbeek schrijft bier over Mondriaan,
de schilder en denker, en Oud over de
mens Mondriaan.
PRAAG, H. van, Wijsheid en schoonheid
van India. f 3,75.
Een boekje over Indische filosofie en
godsdienst, over beeldende kunsten en
litteratuur van India.
R. S.
Urban-Bucher. Verlag Kohlhammer,
Stuttgart.
NITSCHKE, August, Heilige in dieser
Welt.
Dit boekje biedt een tiental beschouwingen over Katholieke Heiligen. Het zijn
R.S.
meer studies dan biografieen.

MARINA DE BERG

Drie jaar Trappistin
is het sober, eenvoudig en zeer nauwkeurig relaas van het
dagelijks leven in een Trappistinnenklooster, van de last en de
vreugde bij het onderhouden van de strengste Regel die bestaat.
Haar werk is een getuigenis van een moeilijk inwendig avontuur, waarin niets is geofferd aan de literatuur, zonder spoor
van bitterheid, enkel met spijt over een grote verwachting die
verloren ging. De uitnemende vertaling uit het Frans is van de
hand van Bernard Verhoeven.
Voor wie bestemd?
Voor al wie weten wil en mee-ervaren hoe een intellectuele
vrouw een juist en sterk beeld schetst van de grate vreugde die
zij heeft gekend in haar geestelijk avontuur.
Serie: De Overtocht
Formaat: 135 x 193 mm;
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biz.; Gebonden.

Verkrijgbaar in de boekhandel
Uitgeversrn ij.
Desclee de Brouwer N.V.
Belgie
Houtkaai 23, Brugge

Nederland
Herenstraat 1, Utrecht

DE NAAM NOG MET SCH
MAAR DE „SERVICE" MODERN
ZO BETAAMT HET EEN DYNAMISCHE
ONDERNEMING MET 80 JAAR ERVARING
ANTWERPSCHE HYPO

SAS N.V.

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

ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
8, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN

Alle verzekeringen: op het /even, tegen 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
ANDRIC, Ivo, De Kroniek van Travnik. — De Fontein, Utrecht, 1962, 401 pp.,
f 12.90.
BARSOW, A. S., Was ist lineare Programmierung? — B. G. Teubner Verlag, Leipzig, 1962, 108 pp., D.M. 5.40.
BEERLING, Dr. R. F., Heden en verleden. — Van Loghuin Slaterus, Arnhem, 1962,
239 pp., f 13.90.
BEHN, Fr., Opgravers en opgravingen. — Elsevier Pocket, Elsevier, Amsterdam,
1962, 224 pp., f 2.90.
BENZIGERS JUGENDBIBEL. Die Geschichte unseres Heiles.
Benziger Verlag,
Einsiedeln, 1962, 384 pp., 32 foto's, Fr. 9.80.
BIBLISCHE BEITRAGE.
nr. 2. — Benziger Verlag, Einsiedeln, 1962, 64 pp.,
Fr. 4.80.
BLINZLER, J., Le proces de Jesus (In Lumine Fidei). — Mame, Parijs, 1962, 558
pp., geb. F. 27.76.
BORGERT, CS.SR., Dr. H. Fr. Th., De Kerk en haar inogelijkheden. — H. Nelissen,
Bilthoven, 1962, 432 pp., f 19.75.
BURCKHARDT, Titus, Chartres.
Urs Graf Verlag, Osten, 1962, 122 pp., DM. 42.
CARRERAS/ARTAN, J., en TUSQUETS TERRATS, J.. Apports hispaniques a
e
philosophic chretinne
de l'Occident.
Nauwelaerts, Leuven, 1962. 208 pp..
ing. F. 190.
CAUSSADE, J.-P. de. Lettres spirituelles.
Descle de Brouwer. Brugge, 1962.
324 pp., F. 195.
CHORUS, Prof. Dr. A., Het bead van de mens in de oude biografie en hagiografie.
— H. P. Leopold, Den FLiag, 1962, 264 pp., f 13.00.
DAUJAT, J., Le christianisme et l'hotnme contemporain.
Mame. Parijs. 1962,
400 pp., NE. 13.73.
DIGGELMAN, Walter, Das Verhiir des Harry Wind. — Benziger Verlag, Einsiedeln, 1962, 253 pp., Fr. 14.80.
DILLARD, Dudley, Het economisch stelsel van Keynes. — C. de Boer. Hilversum,
1962, 272 pp., f 7.50.
ELIADE, M., Het gewijde en het profane. — C. de Boer. Hilversum, 1962. 133 pp.,
f 4.50.
FEUILLET, A.. Etudes johanniques (Museum Lessiamn, Sect, Biblique).
Desclee
de Brouwer. Brugge, 1962, 316 pp., F. 270.
FONTAINE, Dr, P. F. M., Hit God geboren,
Malt-- do 3*(1 9en
1962, 131 pp.. f 7.25.
FRISCHE, Paul. Indische Jaren achter Bilik.
Em Quer l e, Am t, ;dam, 1962,
108 pp., f 4.90.
FRY, Christopher. Deze vrouw mag niet btanden. — Boekencentrum, Den Haag,
1962, 127 pp., f 3.25.
GABRIEL, 0. C. D , Van hart tot hart, 3. — P. Brand, Antwerpen, 1962, 526 pp.,
F. 145.
GRAF, C.SSp.. P. Richard, Intiem met Christus.
x. Den Haag. 1962, 130 pp.,
f 5.90.
GUARDINI, R., Christelijk bewustzijn.
C. de Boer, Hilversum, 1962, 193 pp., f 6.
GUARDINI, R., Wil en waarheid. -- Paul Brand, Antwerpen, 1962, 156 pp., f 5.90.
HAERING, B., Gabe and Auftrag der Sakranientc. -----Milner-Verlag, Salzburg,
1962, 360 pp., DM. 17,50.
HELI,SCHEN, L., La Bible chaque semaine f R -ois. ,;c et Liturgic, 54),
Biblica,
Brugge, 1962, 422 pp., F. 240.
HOEFNAGELS, S.J., Dr. H. J. M., Sociologische kanttekeningen bij Actuele sociaalpolitieke vragen. — J. A. Boom, Meppel, 1962. 179 pp., f 8.50.
HUGHES, Richard, De vos op zolder. — De Fontein, Utrecht, 1962, 329 pp., f 10.90.
JASPERS, Karl, Der Philosophische Glaube angesichts der Offenba'rung. -- R. Piper,
Verlag, Miinchen, 1962, 536 pp., D.M. 27.
JONG, S.J., G. A. de, Waar Gods voeten gaan.
J. J. Romen
Zn., Roermond,
Maaseik, 1962, 243 pp., f 14.75.
JUNG, C. G., Erinnerungen, Traume, Gedanken, herausg. A. Jaffe.
Rascher-Verlag, Zurich, 1962, 424 pp., geb. ZW. F. 29.

GINDER-ALE
'at io geen /dein bier!
-4(
BROUWERIJ MARTINAS N.V. - MERCHTEM

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij:

ZWEVEGEM

N.Y. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
i.--.-

nodigt alle

=
_.,=. Fluweel-,
; Tapijt- en
= Zwaardoekweverijen

uit met haar in contact to treden

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST-NIKLAAS

TELEFOON: 76.35.01 (7 lijnen)

Kenf U

MARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-fegel

KENNAN, George F., Rusland en het Westen ander Lenin en Stalin. — H. J. W.
Becht, Amsterdam, 1962, 343 pp., f 22.50.
Lannoc, Tielt,
KERKHOFS, J. en VAN HOUTTE, J., De Ketk in Vlaanderen.
1962, 680 pp., 8 krtn., 8 ill., geb. F. 350.
KUENG, H., Strukturen der Kirche (Questiones Disputatae, 17). — Herder, Freiburg, 1962, 356 pp., DM. 22.
KUHN, R., De wereld der oneindigheid. — W. Gaade, Den Haag, 190 pp., 230 afb.,
f 19.50.
Walter de Gruyter Verlag, Berlin, 1962, 180
Kurschners, Graphiker Handbuch.
pp., DM. 36.
LACOUAGUE, G., Notre Dame de nos prieres. -- Mame, Parijs, 1962, 320 pp.,
NF. 12.
LECLERC, E., De nacht van de Poverello, vert. L. Van der Paal.
Patmos, Antwerpen, 1962, 100 pp., F. 45.
LOUET, Feisser, Dr. J. J., Wetenschap in toga. — A Oosthoek, Utrecht, 1962, 63
pp., f 4.50.
MASSAUX, E., e.a., La venue du Messie (Recherches Bibliques, VI), Desclee de
Brouwer, Brugge, 1962, 264 pp , F. 180.
Mens en medemens Serie. DAWSON, Chris, De christelijke cultuur als historische
werkelijkheid. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1962, 119 pp., f 2.95.
MOK, Dr. A. L., Dienen als beroep, — H. E Stenfert Kroese, Leiden, 1962, 251 pp.,
f 17,50.
MOSSHAMER, 0,, Freundschaftliche Streitgesprache mit Klosterfrauen. — Herder,
Freiburg, 1962, 192 pp.,
DM 12.80.
Palladium Paperbacks. Dr. G. GAMOV, Biografie van de fysica. Prof. S. van der
VLERK. Geheimschrift der aarde. — Dr. W BANNING, Europese Geest. —
Dr. W. BREDE KRISTENEN, Symbool en werkelijkheid. — W. De Haan,
Zeist, 1962, f 8.90 en f 6.90.
Pastorele Cahiers nr. 9, 10 en 12. Mr. L. BAAS, Huisbezoek, De Horstink lessen over
het huwelijk. — Mr. C. J. ,STRAYER, Een andere tijd vraagt een andere Kerk.
— Paul Brand, Hilversum, 1962, 96 pp., f 4.90; 224 pp., f 8.90; 264 pp , f 10.90.
PERQUIN, Prof. Dr. Nic., Pedagogiek.
J. J. Romen Zn. 1962, 6e druk, 300 pp.,
f 12.40 en f 13.90.
Repertoire analytique et critique des filches et chants religieux francais (Paroisse et
Liturgie, 22).
Biblica, Brugge, 1962. 108 pp., F. 100.
RUBER, Joh., Dunkles Rom. — J, Hegner, Koln, 1962, 264 pp., D.M. 15.80.
RUBER, Joh., Die Heiligsprechung des Joh Sebastian Bach. — J. Hegner Verlag,
Köln, 1962, 176 pp., D.M. 8.50.
SEEWALD, R., Das Herz Hollands, — J. Hegner Verlag, Köln, 1962, 72 pp.. DM.
7.80.
STRAATEN. Werenfried van, 0. Praem., Ze noemen mij spekpater. — De Spaarnestad, Haarlem. Centraal Bureau Oost Priesterhulp, Den Bosch, 1962, 152 pp.,
f 1.50.
TIMMERMANS, Alph., Bijbel voor de Jeugd.
Helmond. Helmond, 1962. 301 pp.,
f 14.90.
VUYK, B., De wilde groene gear.
Em. Querido, Amsterdam, 1962, 151 pp., f 4.90.
WENTZEL, J. S., Elemente der Spieltheorie. — B. G. Teubner, Verlag, Leipzig,
1962, 66 pp., DM. 4.20.

H. PIUS X- INSTITUUT

KATHOLIEKE NORMAALSCHOOL
VII Olympiadelaan 25, ANTWERPEN, Tel. 03/38 13 80
INTERNAArr — EXTERN T

* 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 uur en van 14-17 uur.

Antwerpse Verzekerings Maatschappij

Seelititai N. V.
De Oudsfe Verzekeringsmaafschappij van hef land – Gesfichf in 1819
Kipdorp 46, – ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

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

H. Maagdcollege
Kerkstraat 60 — Dendermonde
— Latijns-Griekse 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.

instituut o. 1. viouw van QRatie
Zusters van de H. Vincenflus a Paulo – Steenweg op Nlnove 333 - Brussel 8

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen

INTERNAM`
EXTERNAAT

instituut mania immacutata
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

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Extern aat Half-internaat Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora : Griek-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B
geen schoolgeld
kosteloze verzekering
Speciale lessen: Dactylo
Piano - Turnen
Zwemm en - Tekenen
TECHNISCH ONDERWIJS
Taal- en Handelsavondschool Boekhouden
—
Vreemde talen
STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

HOGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en sterkstroom) de industridle
scheikunde, elektro-mechanica en de elektro-chemie.
INTERNAAT
EXTERNAAT
Voorbereidende afdelingen
Zaterdagcursussen Bl in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoff en en de Elektronica (Televisie)

BISSCHOPPELIJKE NORMAALSCHOOL
KASTEELSTRAAT 8 – SINT NIKLAAS – TELEFOON 761088
–

Voorbereidende afdeling: lager onderwijs
Algemeen middelbaar onderwijs van de lagere graad
Lagere normaalschool (onderwijzers) 2 secties:
1. economische afdeling
2. afdeling wetenschappelijke B
Middelbare normaalschool (regenten) 4 secties :
1. moedertaal-geschiedenis
2. moderne talen
3. wiskunde-fysica
4. wetenschappen-aardrijkskunde

INTERNAAT

–

EXTERNAAT

–

HALFINTERNAAT

METALEN MEUBELEN

I

* SCHOOLBANKEN
* BEDDEN ENZ.

1=-111

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

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS N.V.

208 DEURNESTRAAT - MORTSEL-ANTWERPEN - TELEFOON 49.63.30

MERTEllS

Stanciaarci
geet cnieutuo&loici- Sportwereld
Een van beide bladen moet U lezen!
Em. Jaceprnainlaan 127, Brussel

INSTITUUT VAN PE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Demerstraat, 12 DE ON8EVIEKTE 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 GETUIGSCHR1FTEN GEHOMOLOGEERD

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 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 opgeleid te worden tot
* Broeder-Onderwijzer
* Broeder-Missionaris

* Broeder-Verpleger
* Broeder-Jeugdleider

kunnen zich richten tot BROEDER-AANWERVER, Stropstraat 125, Gent
Jongelingen van 17 tot 28 jaar die er zich toe geroepen gevoelen hun Leven
te wijden aan de evenmens. kunnen inlichtingen over het kloosterleven bekomen bij de BROEDERS VA N LIEFDE, Stropstraat 125 GENT.
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Abstract recht en concrete moraal
T S er in het proces te Luik alleen maar op sensationele wijze jets
i gebeurd dat in gerechtszaken vaak gebeurt — het is niet de eerste
keer dat verdachten worden vrijgesproken waarvan objectief vaststaat
dat zij iemand gedood hebben —, of heeft zich hier iets veel belangrijkers gemanifesteerd?
In het eerste geval heeft de vrijspraak een heilzaam onderscheid
weten te maken tussen ongeoorloofdheid en schuld: de daad Welke deze
mensen gesteld hebben, is ongeoorloofd, maar dit evil nog niet zeggen
dat zij schuldig zijn. De mens kan in zo'n dwangpositie verkeren, dat hij
tot een wanhoopsdaad komt. Het is mogelijk dat hij dan niet schuldig
is, maar zijn daad blijit ongeoorloord. Van ongeoorloofdheid kan men
niet besluiten tot schuld, van onschuld niet tot geoorloofdheid. Dit
onderscheid vinden we b.v. terug in de stellingname van de Belgische
bisschoppen: „Niemand, noch de enkeling, noch de maatschappij heeft
het recht de hand te slaan aan het leven van een onschuldige". Het
principe blijit onveranderd gehandhaafd. Maar anderzijds: „Over het
geweten van diegenen die er de verantwoordelijkheid van dragen, willen wij ons niet uitspreken". Veel verwarring is ontstaan omdat dit
onderscheid vertroebeld werd.
Er zijn echter twee andere veronderstellingen mogelijk. De eerste:
dat het hier ging om de steeds weerkerende spanning tussen recht en
barmhartigheid. De tweede: dat hier het conflict tussen het heersend
recht en een veranderde moraal aan de orde werd gesteld. In de eerste
veronderstelling kan de vrijspraak betekenen: wat deze mensen gedaan
hebben, is wettelijk ongeoorloofd, ze zijn ook juridisch schuldig; maar
wettelijk en juridisch zijn abstracte categorieen, wij hebben hier te oordelen over concrete mensen, een concrete daad: laten we het hun vergeven. Zoals een van de advocaten gezegd heeft: „Ik ben er zeker van
dat God in zijn genade hun reeds lang heeft vergeven -, waarmee
gezegd werd dat er toch wel iets te vergeven was. In het tweede geval
zou de vrijspraak betekenen: wat deze mensen gedaan hebben is ongeoorloofd volgens de bestaande wetten, in ons huidig rechtsbestel zijn zij
schuldig; maar deze wetten deugen niet meer, omdat ze niet meer beantwoorden aan de gewijzigde moraal. Recht is steeds codificering en
legalisering van de heersende moraal. Als de morele opvattingen in de
samenleving veranderen, moet het recht aangepast worden.
Het is duidelijk dat het proces op zichzelf niet zo ver is gegaan.
Alleen al de gepassioneerde sfeer maakte zulk een principiele stelling19 Streven - Jrg. XVI. Deel I. januari 1963
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name totaal onmogelijk. Wel is echter mogelijk, dat het conflict tussen
gerechtigheid en barmhartigheid praktisch en impliciet samenviel met
het conflict tussen recht en moraal: barmhartigheid zelf is al een morele
houding, die hier in tegenspraak kwam met de in het recht gecodificeerde moraal. Hiermee gaat het niet meer alleen om wat de jury tot de
vrijspraak /weft bewogen, maar om wat er in onze samenleving aan het
bewegen is. De betekenis van dit proces hangt niet af van wat er feitelijk gebeurd is en zelfs niet van wat er jurisprudentieel over gedacht
wordt, maar van de betekenis die men er aan wil hechten.
Het lijdt geen twijfel dat sommigen in de uitspraak een teken aan de
wand hebben gezien: er is iets veranderd in de publieke moraalopvattingen betreffende euthanasie, abortus, enz. (alles wordt immers over
een kam geschoren), en het wordt tijd dat het recht zich daaraan aanpast. Deze „theoretici - hebben op de publieke opinie in deze aangelegenheid en dus op de jury, die het yolk vertegenwoordigt, een moeilijk
te overschatten invloed uitgeoefend. Of zij alleen maar duidelijk hebben
uitgesproken wat in velen onuitgesproken leeft, zodat zij aan deze feitelijkheid het recht ontleenden om deze opvattingen openlijk naar voren
te brengen, dan wel of zij „profetisch - en „apostolisch - optraden, laten
we bier in het midden.
De stellingen van hen die van dit proces een ideologisch proces hebben willen maken, gaan slechts in zo verre boven het conflict tussen
recht en barmhartigheid uit, als zij de hervorming van het recht eisen
uit naam van een moraal die wat meer begrip moet gaan tonen voor de
mens-zoals-die-is. Een van de advocaten heeft van een onderscheid
gesproken tussen een moraal die religieus gefundeerd is en een . . . .
menselijke moraal. Hier greep iets paradoxaals plaats; uit naam van een
„humanistische -, menselijke moraal werd het doden van een kind verontschuldigd; alleen een moraal die eigenlijk niet echt menselijk is,
handhaaft onvoorwaardelijk de onaantastbaarheid van de mens! Deze
moraal doet dit echter slechts op grond van een abstract principe, ze
houdt geen rekening met de concrete, menselijke situatie.
Voortdurend werd er in en rond het proces gesproken over zeer concrete, zeer menselijke ervaringen. De gevoelens van vernedering of
machteloosheid, van radeloosheid of ontzetting bij de geboorte van dit
mismaakte kind waren voor de moeder en de vrouwen die bij haar
stonden zeer concrete ervaringen. Ook de jarenlange toewijding en de
korte, fatale beslissing van de dokter waren iets concreets. Maar was
dit allemaal concreet genoeg? Wordt bier m.a.w. iets tegen in gebracht
uit naam van een abstracte moraal, of juist van uit een levensvisie die
veel concretere eisen stelt, omdat ze concreter op de mens ingaat, op de
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mens zoals hij inderdaad is? Men kan een kind, een mens, toch moeilijk
abstracter beleven dan hier werd gedaan: men heeft hier gewoon los
gedacht van het kind, alleen zo kon men er toe besluiten het weg te
maken. Zodra er een concrete, echt menselijke bejegening heeft plaatsgehad, is dit niet meer mogelijk.
Is het concreet, zo maar uit te maken dat een mismaakt kind niet
gelukkig kan zijn in dit leven? Waar halen zij de ongelooflijke pretentie
vandaan om de vrije mogelijkheden van een lichamelijk gehandicapt
kind te negeren? Er wordt hier arbitrair en a priori (abstract) geoordeeld over reêle mogelijkheden, die ons misschien niet bekend zijn, maar
die we in ieder geval moeten respecteren.
Sommigen hebben gezegd: de moord op dit kind was ongeoorloofd
omdat het kind zelf uiteraard geen deel kon hebben aan de beslissing,
maar als dit wel kan, als een mens zelf wil sterven, is euthanasie onder
bepaalde omstandigheden geoorloofd. Is deze schijnbaar zo concrete
eerbied tegenover de vrije beslissing van een medemens weer echt concreet? Kan een daad die hierop neerkomt, dat men een medemens
bewust en rechtstreeks reduceert tot een object, ooit een concrete
bejegening zijn van de medemens? Moord is de reductie van een mens
tot een object in de brutaalste vorm, ook als die mens daarin zou toestemmen. Een moraal die dit onder welke vorm dan ook toelaatbaar wil
stellen, is geen concrete moraal: zij gaat voorbij aan wat de mens
concreet is.
Wat de mens is, weten wij slechts als we ingaan op het specifiek
andere dat zich aan ons voordoet als we een mens en niet een ding of
een Bier bejegenen. Hier wordt geen „meerwaarde - gecreeerd, maar
ervaren. Deze ervaring is slechts mogelijk als ik er mij voor open stel.
Elke moraal die een daad toelaatbaar acht welke slechts gesteld kan
worden als ik me sluit voor of wegdenk van datgene wat mij een mens
als mens doet erkennen, lijkt ons van meet af aan onaannemelijk. De
moraal daarentegen die voor abstract wordt uitgekreten, leert ons juist
fundamenteel die inzet, die openheid, die eerbied voor wat we niet
anders kunnen noemen dan het mysterie dat de mens is.
Ook moderne humanisten spreken voortdurend over dit mysterie.
Maar vaak is het voor hen slechts van dien aard, dat het ons tot bescheidenheid maant: wij kunnen het (nog) niet begrijpen, het is (nog)
niet te achterhalen. Dit is een erg negatieve bescheidenheid, maar er
zou dan toch al uit moeten volgen dat elke daad welke raakt aan dat-gene waar we discreet onze handen af moeten houden, een wandaad is
tegen de bescheidenheid. Het is tegen deze bescheidenheid, niet alleen
over het leven van een medemens, maar ook eigenmachtig over het
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mysterie dat ik zeif ben te beschikken. Het is tegen deze bescheidenheid, te decreteren dat een lichamelijk gehandicapt kind niet levenswaardig is, zogenaamd omdat er voorlopig toch Been zin is te geven
aan het bestaan dat het te wachten staat. Dit is radicaal het tegenovergestelde van wat bescheidenheid is. Tenzij men slechts aanvaardt dat
de mens een mysterie is van een ooit te achterhalen voorlopige onbegrijpelijkheid, maar niet in de voile betekenis van het woord.
Het is inderdaad niet aanvaardbaar dat de mens in de voile betekenis
van het woord een mysterie is voor zichzelf, indien dit mysterie niet
bestaat in de deelachtigheid, welke de mens is, aan een werkelijk zijnde
Persoon, die hem scheppend transcendeert en hem dus voortdurend tot
zelloverstyging en overstegen-worden in staat stelt. Ook van deze
dimensie van het menselijk mysterie moet echter gezegd worden: ze
gaat slechts open voor wie er zich voor open stelt.
Het gaat hier inderdaad om een diep persoonlijk engagement, en men
kan het dus niemand kwalijk nemen als hij dit inzicht niet deelt. Maar
wel willen we de vraag stellen: volgt uit het niet delen van dit inzicht
niet een gehalveerde, minder concrete en minder werkelijke opvatting
van de mens, volgens welke de mens slechts relatief onaantastbaar is?
Wij spreken hier met opzet niet van een christelijk bovennatuurlijk
geloof in God. De kwestie van het al dan niet bovennatuurlijk karakter
van elke, ook schijnbaar natuurlijke, Godserkenning laten wij hier buiten beschouwing. De vraag is echter: splitsen zich de morele wegen
zodra aan de ene kant een moraal beleefd wordt op religieuze grondslag
(om het zo vaag mogelijk uit te drukken), aan de andere kant een
moraal op niet-religieuze grondslag? Hier te spreken van een onderscheid tussen „christelijke - en „menselijke - moraal, is zonder meer vats.
Dat weten de moderne humanisten trouwens zelf goed genoeg, of als
zij het niet weten, spreken ze over iets waar ze het alfabet nog van
moeten leren, wat strijdig zou zijn met de tvetenschappelijke onderzoekmethode welke ze beweren te huldigen.
Onder de christelijke humanisten zijn er velen die menen dat het niet
nodig is expliciet God te erkennen om een moraal te kunnen aanvaarden die ten minste als grondprincipe onvoorwaardelijk vasthoudt aan de
onaantastbaarheid van de menselijke persoon. En vele niet-christelijke
humanisten treden hen bij, al was het slechts om wille van het inzicht,
dat dit grondprincipe een definitieve verworvenheid is van onze beschaving zoals die gegroeid is. Maar kunnen wij eigenlijk wel verklaren,
waarom de beschaving tot dit inzicht heeft geleid, als we God niet
erkennen, in Wie alleen de absolute onaantastbaarheid van de mens
haar fundering vindt? Kunnen wij m.a.w. de onaantastbaarheid van de
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mens handhaven zonder zijn absoluutheid te erkennen, zonder hem als
een zel[standige deelachtigheid aan de Absoluutheid Gods te beamen?
Als dit eigenlijk niet mogelijk is, dan wordt de kwestie [undamenteel
anders voor mensen die het bestaan van God niet kunnen erkennen.
Voor hen is de onaantastbaarheid van de mens dan niet meet absoluut,
doch slechts voorwaardelijk. En dan rijst de vraag: hebben deze mensen in een pluralistische maatschappij niet het recht, te vragen dat hun
wettelijk toegelaten wordt wat zij moreel verantwoord achten?
In zo verre dit tot sub jectieve willekeur zou leiden — zoals we dat in
de recente geschiedenis gezien hebben — heeft iedere maatschappij de
plicht zich met alle kracht tegen deze eis te verzetten. Gewoon uit zelfverdediging. En daarbij denken we niet alleen aan de consequenties
van een versoepeling van het recht — in de zin van: wie kan voorzien
wat er allemaal uit volgt als men de deur ook maar op een kier zet voor
abortus, euthanasic, enz.? —, maar aan de zel[verdediging van de maatschappij tegen een veel directere bedreiging: als men e'en mens in zijn
leven raakt, raakt men meteen al de maatschappij. ledere maatschappij
heeft het recht en de plicht deze aanslag tegen zichzel[ te verhinderen
of te bestraffen.
Maar het is de voorstanders van een „nieutve moraal" niet te doen
om arbitraire willekeur. Ook zij willen zich door normen laten leiden.
Normen van broederlijkheid en naastenlie[de b.v., zoals die kunnen
a[gelezen worden uit de eisen welke de medemens en de gemeenschap
aan mijn vrijheid mogen stellen. Het zijn minimumnormen, die vooral
om wille van hun relativiteit vet beneden de christelijke moraal blijven,
maar ze overstijgen dan toch het sub jectivisme en de willekeur. Wel
vragen wij ons af, of we hiermee zel[s het terrein van de moraal niet
verlaten voor dat van het recht.
Niet-christelijke humanisten kunnen het kwalijk nemen dat wij de
normen welke zij nog willen aanvaarden, touter juridische normen
noemen. Het klinkt misschien wat gro[. Maar zij mogen bedenken dat
recht voor ons nog jets anders is dan een reservaat van minimumeisen:
zo vet moogt ge gaan en niet verder. Recht is de uitwendige legalisering
van de moraal, en de moraal heeft daar behoefte aan om positief uitgeoe[end te kunnen worden. Omgekeerd hebben de niet-christelijke
humanisten meet nodig dan een rechtsbestel: een positieve moraal om
zich iiberhaupt als mensen te kunnen gedragen. En zij mogen het ons
niet euvel duiden als wij ons bezorgd maken over de manier waarop zij
begrippen als norm, onaantastbaarheid, mysterie, lie[de, persoon, vrijheid . . . . stuk voor stuk uithollen en de tverkelijkheden welke zij voor
ons dekken zo bedreigen, dat we eraan gaan ttvijfelen of er op deze
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grondslag nog wel een gemeenschappelijke, concreet menselijke, echt
morele verstandhouding mogelijk is, een verstandhouding op een hechter niveau dan dat van de vriendschappelijke of rivaliserende samenwerking aan de oppervlakte. Het moet toch mogelijk zijn dat wij, samen
ons bezinnend op het mysterie dat de mens is, een diepere coexistentiemogelijkheid vinden op echt moreel, algemeen geldend niveau.
Zij molten het ons niet kwalijk nemen dat wij ons niet zomaar direct
zullen neerleggen bij de legalisering van wat wij hier als een reductie
van de mens tot een object hebben bestempeld. Wij hebben het recht
de mens lief te hebben zoals wij menen dat hij is. Wij voelen ons bezorgd over de nefaste invloed van een verslapt rechtsbestel op de
moraliteit en de beschaving zoals we die zien. Het is helemaal niet zo
zeker, integendeel, dat de geschiedenis van de mensheid geinterpreteerd
moet worden als een voortdurend minder in staat zijn om absoluut lief
te hebben. Het is helemaal niet zo zeker dat in dit land de morele zin zo
geevolueerd is, dat de meerderheid of ook maar een groot deel van de
bevolking het eens zou zijn met de legalisering van wat enkele theoretici
toelaatbaar willen gesteld zien. Een zwakke morele praktijk is nog niet
hetzelfde als een veranderde moraal.
Dit neemt niet weg dat wij, christenen, er af en toe aan moeten herinnerd worden dat de zedelijke ontwikkeling van onze bevolking wel eens
anders zou kunnen verlopen dan wij geloven. Hoe men het ook interpreteert, het proces van Luik heeft daarop gewezen. Deze mogelijkheid
hoeven we echter niet zonder meer met angst tegemoet te zien. Het is
waar dat wij er niet op voorbereid zijn en dat wij terecht zouden komen
in een aan ons diepste wezen vreemde wereld. Het rechtsbestel zou
voor de publieke moraliteit zoals wij die zien, meer een hindernis dan
een hulp worden. Maar enerzijds zou het hier toch steeds gaan om
nauwkeurig omschreven wettelijk toelaatbaar gestelde daden waarvan
het voor een christen toch niet moeilijk is te weten dat ze moreel ongeoorloofd blifven; anderzijds zouden wij geroepen worden om meer overtuigde, meer zelfverantwoordelijke christenen te zijn.
Het is verder goed er af en toe voor gewaarschuwd te worden dat de
mogelijkheid van zulk een wijziging in het rechtsbestel uit naam van een
mindere moraal, vooral toeneemt in de mate dat onze morele zin en die
van onze medemensen verslapt, in de mate dus dat wij onszelf minder
inzetten, in de mate dat wij niet speurbaar, niet tastbaar openbaren dat
de christelijke moraal niet alleen moeilijker, maar ook bevrijdender, ja
pas echt volledig menselijk is.

Brood en Wijn
Sacrament van de twee gedaanten 1)
T. WILMERING

.... aber auch in der lateinischen Kirche ist die Moglichkeit der
Kommunion unter beiden Gestalten auch fur den Laien bei gewissen
Antassen unter den notigen, liturgierechtlich zu bestimmenden Bedingungen wiinschenswert 2).

LS wij de feiten bij Christus' afscheidsmaal vergelijken met onze
huidige kommuniepraktijk moeten we in een enkel moment een
A
kerkgeschiedenis van negentien eeuwen verwerken, een soms nogal
bewogen geschiedenis. Daarom is een dergelijke momentopname niet
voldoende; we worden door de historie geprest om de gang der geschiedenis op dit punt weer mee te leven tot op onze tijd. Die gang
wordt geschetst in de eerste helft van deze bijdrage. In het tweede deel
vertraagt onze stap, we komen immers dichter bij 1962, waarin uit
voorgaande tijden oplichtende gegevens onze leidraad zullen zijn voor
onze huidige en wellicht ook toekomstige kommuniepraktijk.
Geschiedenis
Waarschijnlijk zijn er in uw herinnering al enkele namen van personen en plaatsen opgekomen, die uw geschiedkennis nog rond de
kommuniestrijd weet te weven: Jan Hus, Praag, Basel en zijn concilie,
wellicht ook Laynez en Canisius, die beiden over deze kwesties spreken
op het concilie van Trente. Aan deze plaatsen en personen is onze
huidige kommunieritus met sterke historische banden gebonden. Minder bekend is dat deze strijd zich reeds in de hervormingstijd ver
verbreid heeft, zodat we sporen van 'voor' en 'tegen' binnen de grenzen
van het huidige Nederland kunnen vinden. — De pastoor van Susteren
moet in 1533 rapporteren, dat in zijn parochie verschillende mensen dat
jaar hun Pasen niet gehouden hadden, omdat zij bij hem slechts onder
de broodsgedaante konden kommuniceren 3 ) —. In die jaren speelde de
strijd zich veelal nog of binnen de gevestigde parochiegemeenschap en
was het nog niet op een scheiding uitgelopen. Om vele redenen zou
weinige jaren later dwars door parochies, landen en gezinnen een
1) Naar de letterlijke titel van een artikel van Monika Lipps: Brot and Wein. Das
Sakrament der beiden Gestalten, in: Hochland 35 (1960-1961) p. 293-302.
2) s.v. Laienkelchbewegung Karl Rahner in LThK VI2 746.
3) August Franzen, Die Kelchbewegung am Niederrhein im 16. Jahrhundert, p. 48.
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diepe kloof ontstaan; een onderscheid, dat het duidelijkst aan het Licht
kwam door de verschillende interpretaties van het avondmaal: een herdenkingsmaal met gemeenschappelijke nuttiging van brood en wijn, en
aan de andere kant een deelname aan Christus' Offer met nuttiging van
het Brood alleen. Het eenheidssacrament werd teken van scheiding!
Bij twee personen kunnen we de groei van de scheiding heel karakteristiek terugvinden. Luther werd door zijn theologische gedachtengang langzamerhand naar de ene kant van de scheidslijn gedreven,
terwijl de gang van zaken Canisius zal dwingen zich via een Erasmiaanse tussenhouding tenslotte een fel voorstander te tonen van de
Kommunie onder een gedaante, te weten de broodgedaante.
Luther
Luther was zich er aanvankelijk wel van bewust, dat de Boheemse
Hussieten een exegetisch verkeerd uitgangspunt hadden, als zij Joh. 6,
53 (Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet
drinkt, hebt gij het leven niet in u.) alleen maar letterlijk konden opvatten. Voor Luther was het aanvankelijk een overigens te wensen liturgische verandering, die alleen betrekking had op het uitwendige teken,
zoals hij het ook zegt in een preek in 1520: „An der darreychung des
kelches ist nicht vill dran gelegen, denn es mehr an den worten, dan
am tzeychen gelegen ist" 4 ). De bedoeling kan immers ook in een
defektief teken gerealiseerd warden. In hetzelfde jaar stelt hij voor,
deze kwestie op een komend concilie te behandelen, maar reeds in
1524 vindt hij dit gevaarlijk, omdat men zo Gods woord aan menselijke
willekeur blootstelt. Hoe meer voor hem de Schrift normerend wordt
des te meer komt hij tot de overtuiging, dat de bedoeling van Christus
alleen door letterlijke interpretatie verwezenlijkt kan worden 5 ). Zijn
invloed was zo vêrstrekkend, dat de kommuniekwestie ook in de geesten
van niet-theologen een belangrijke plaats gaat innemen. Met ijlboden
onderhouden Keizer Karel V en Hertog Albrecht van Beieren met het
pauselijk hof hun briefwisseling over deze kwestie. De hertog meent,
dat er nu ook een legale mogelijkheid geschapen moet worden voor het
kommuniceren onder twee gedaanten en legt de Paus zijn argument
voor: „Het is niet gepast leken en clerici te scheiden in wat de wezenlijke band van liefde en eensgezindheid moet zijn". In 1530 stellen
katholieken van Augsburg een petitie op, waarin zij vragen onder twee
gedaanten te molten kommuniceren om zodoende de 'protestanten' de
Werke W.A. 6, p. 374.
s )) Luthers
Dr. Jakob Hoffmann, Geschichte der Laienkommunion bis zum Tridentinum,
p. 197.
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reden te ontnemen om afzonderlijk hun avondmaal te vieren. Het kommunievraagstuk was niet de enige sneeuwbal, die zo voortrolde. Men
vroeg om de juridische mogelijkheid van het priesterhuwelijk; men
vroeg verzachting van de vastenwetten; men vroeg om volkstaal in
liturgische plechtigheden. De moeilijkheden groeiden aaneen en vormden een geheel, dat met de dag complexer werd. Ook buiten de landen
waar de geloofsbrand woedt wordt gekonfereerd en geageerd; Franse
bisschoppen en Spaanse grandes gaan zich er mee bemoeien. Paus Clemens VII stuurt vanuit Rome een nuntius naar de Duitse landen om
aan wie het vraagt verlof te geven onder twee gedaanten te kommuniceren. Niemand komt het hem vragen: gebrek aan kerkbewustzijn binnen de hervormingsbeweging, en bij het pauselijke hof een gebrek aan
feeling voor de aktuele noden hebben jets bewerkt, waar Rome geen vat
meer op heeft. Karel V ziet zich gedwongen zelf handelend op te
treden; tot aan het concilie staat hij aan de protestanten de kommunie
onder twee gedaanten en het priesterhuwelijk toe, waar deze al gebruikelijk zijn. Paus Paulus III moet zich wel akkoord verklaren met dit
'Augsburgse Interim'; dat de gang van zaken hem niet onwelkom is
blijkt uit zijn aanvulling, dat protestanten, die terugkeren, ook in de
katholieke kerken onder twee gedaanten mogen blijven kommuniceren.
Door deze regelingen voor afzonderlijke groepen wordt de situatie nog
ingewikkelder. Protestantiserende katholieken menen dat hun ook verlof is gegeven om 'sub utraque' te kommuniceren; Canisius stoot op
goedgelovige katholieken, die niet meer weten, waar ze het moeten
zoeken, omdat nu ook al de Paus lutheraan is geworden 6).
Canisius
In Bohemen stoot Canisius op de overgebleven Hussieten; zij beroepen zich voor hun praktijken op de overeenkomst, die het concilie van
Basel in 1436 met hen gesloten had. Bij deze Iglause Kompaktaten
werd hun de eigen wijze van kommuniceren gelaten, mits zij het niet
zouden doen op basis van foutieve exegetische en theologische interpretaties. Daar Pius II om alle risico's te vermijden in 1462 deze afspraak
geannuleerd heeft staan deze Utraquisten (sub utraque) nu buiten de
Kerk. In een brief van 15 juli 1555 schrijft Canisius over hen aan
Ignatius: „Het yolk kommuniceert onder twee gedaanten, maar het doet
6) Het grootste deel van de historische gegevens is gevonden bij G. Constant, La
Concession a l'Allemagne de la Communion sous les deux especes par Pie IV. De
schrijver heeft zich bij zijn onderzoek op de Zuidduitse landen georienteerd. Dat dit
eenzijdig is blijkt uit het bovengenoemde werkje van A. Franzen. Hij belicht heel
bijzonder de Erasmiaans voelende tussengroep, geconcentreerd in het hof van de
Hertog van Jiilich-Kleef-Berg.

314

BROOD EN WIJN

niets tegen de gewoonten, de praktijken en de voorschriften van de
H. Kerk; het houdt zich beter aan vasten en ceremonies dan waar ook
in Duitslancr. In Duitsland was de kommuniekwestie een deel gewor
den van een complexe ontwikkeling waarvan het leek dat de Kerk die
niet in haar leven kon opnemen. De intrigerende Filips II, die altijd al
een tegenstander was geweest van verscheidenheid binnen de ene christenheid, ziet in de loop der tijden het gelijk steeds meer aan zijn kant
komen. Hoe meer die verscheidenheid scheiding words, des te meer
mensen, nu ook in de Duitse landen, worden tegenstanders van de
kommunie onder de twee gedaanten; het was een praktische noodzaak
afstand te doen van datgene, wat een teken van protestantisme aan het
worden was. Canisius, als afgevaardigde van de Beierse hertog aanwezig op het concilie van Trente, komt ook langzaamaan tot deze overtuiging.
De goedwillende Pius IV wilde Filips II niet voor het hoofd stoten
en had daarom de kwestie aan de concilievaders voorgelegd, en afgezien van een persoonlijke beslissing. De voorstanders zetten de bisschoppen een tastbaar getuigenis uit de twaalfde eeuw voor: een kelk
met een gewicht van 58 pond. Verdere argumenten bracht men op deze
een en twintigste sessie (1562) niet meer zo dringend naar voren als
twintig jaar geleden. Then had een concilie wellicht redding kunnen
brengen, nil werd men door de nood gedwongen veel te gaan voelen
voor een standpunt, dat een louter 'contra' ademde. Dat een Spaanse
bisschop de voorstanders openlijk tot ketters verklaarde, die bier op het
concilie dus geen recht van spreken hadden, ging echter te ver. Een der
'ketters' sprak over hem de bede uit, dat God hem mocht vergeven,
omdat hij niet wist wat hij deed.
Laynez, de generaal van de Jezuieten, was een fervent tegenstander
van een eventuele koncessie; drie uur lang voerde hij het woord. De
Spaanse pressie op hem en op het wel en wee van zijn orde woog
zwaarder dan de adviezen van zijn Duitse en Boheemse paters. De
verwachte theologische gegevens bleven bij hem uit. Uitgaande van het
gegeven, dat de Kerk in haar praktijk kon dwalen leek het hem dus (!)
beter bij het oude te blijven. De koncessie zou inopportuun zijn (daar
begon het nu langzaamaan wel op te lijken). Hij twijfelde eraan of de
protestanten in de juiste gezindheid verkeerden om te kommuniceren;
zouden zij bovendien niet de hele hand nemen, als men hun deze vinger
gaf? Te grote angst voor risiko was de ondertoon van zijn rede; tussen
de regels door lezen we de voorzichtig gestelde vraag, of men het bier
had over een beweging binnen dan wel buiten de Kerk. VOOr de aankomst van Laynez in Trente had Canisius al de voordelen van een
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toestemming uiteengezet. Dit deed hij in zijn kwaliteit als theoloog van
de hertog van Beieren. Persoonlijk was zijn mening veel genuanceerder
geworden; had hij in Wenen en Augsburg al niet gepreekt tegen de
kommunie onder de twee gedaanten? Niet alleen eerbied voor zijn
ordesoverste, maar ook de kracht van diens argumenten verminderden
Canisius' geneigdheid tot een soepele houding. Hij bekent openlijk, dat
hij van een toestemming meer gevaren dan hoop op eenheid verwacht.
Salmeron zal hetzelfde in zijn toespraak uiteenzetten: de ongemakken
zouden de voordelen overtref fen. De weegschaal is langzaam aan het
omslaan. De uiteindelijke houding van het concilie getuigt van weinig
originaliteit: noch een goddelijk gebod, noch het wezen van het sakrament eisen, dat men kommuniceert sub utraque 7 ); de Paus staat het vrij
een eventuele beslissing te nemen. Keizer Maximiliaan II, hertog Albrecht van Beieren ên. Paus Pius IV waren er over teleurgesteld, dat
uit eerbied voor de allerkatholiekste majesteit niemand in het bestuur
van de Kerk zijn vingers wilde branden.
25 Maart 1564 schrijft Canisius, nauwkeurig op de hoogte van wat
er in hofkringen gedacht wordt, aan Laynez: „Het toestaan van de
kelk zal niet maken, dat het gezag van de souvereine Opperherder en
van de Kerk weer erkend wordt; velen van hen, die tot nu toe om de
kelk vroegen, willen vandaag de Mis afschaf fen - . Amper drie maanden
later besluiten bovengenoemde vorsten van Oostenrijk en Beieren de
Paus voor een welkom fait accompli te zetten en kondigen voor hun
landen een kelkindult af. Hun direkte doel is niet meer om de protestanten terug te voeren, maar om katholieken, die op dit punt protestantiseerden, binnen de Kerk te houden. De situatie wordt er allerminst
door verhelderd. Zelfs Canisius pleit drie jaar later reeds voor algehele
verdwijning van de kelk onder de katholieken. Aan zijn derde ordesgeneraal stelt hij voor de beweging te laten wegebben door van iedere
nieuwe bisschop te eisen, dat hij in zijn diocees de kelk niet zal toestaan
(28 juli 1567).
In 1571 trekt de hertog van Beieren zijn toestemming weer in; het
leven bleek sterker dan zijn wet, want de katholieken weigerden hun

H. Mis op protestantse manier te vieren en ook protestanten kwamen
niet terug. Zij hadden zich een eigen huis gebouwd met als kentekenen
o.a. de volkstaal en de kommunie onder twee gedaanten. Voor Oostenrijk heeft Gregorius XIII in 1584 de concessie opgeheven.
Duizend jaar tevoren heeft er in de latijnse Kerk nog een kelkkwestie
bestaan; wat er gebeurd zou zijn, als iemand zich in de jaren 1515 7 ) Dz 934-936.

316

BROOD EN WIJN

1571 beroepen had op een tekst van Paus Gelasius (1- 495), kunnen we
nu slechts gissen. In ieder geval vinden wij bij hem de volgende verordening: „Wij hebben vernomen, dat er enkele mensen zijn, die zich na
het ontvangen van het H. Lichaam ver houden van het genot van de
Kelk; deze moeten — want ik weet niet door welke bijgelovige ideeen
zij daartoe gedreven worden — of het Sakrament volledig ontvangen,
Of zij moeten er helemaal van wegblijven, omdat immers de deling van
een en hetzelfde geheim niet zonder een grote heiligschennis kan
geschieden" 8).
1962
Onze historische banden met de kerken uit de Reformatie zijn sterk,
maar vier eeuwen distantie waren er voor nodig om het klimaat te
scheppen waarin men oog kreeg voor de eenzijdigheid van deze wederzijdse relatie. Aan de ene zijde stelde men het 'nee' principieel tegenover het 'ja' of ging men taken te absoluut benadrukken omdat ze aan
de andere kant minder in achting stonden. Feeling voor elkaar was
praktisch afwezig. De Bijbel werd door katholieken weinig gelezen;
liturgie was iets katholieks en dus voor protestanten iets vreemds. Op
verschillende punten zijn we nu wel ontwaakt voor elkaars aanwezigheid; zo is het beter en reeler leven dan in een 'pro en contra', waarin
men elkaar afwijst.
Moeten wij ook bij de kommunieritus ons licht gaan opsteken bij de
protestantse praktijk om onze contrahouding recht te trekken? Dit zou
inderdaad een van de uitingen kunnen zijn van het feit, dat we oog zijn
gaan krijgen voor het maaltijdkarakter van onze Eucharistiebijeenkomst. Nadat we vier eeuwen te uitsluitend oog hebben gehad voor het
offerkarakter van de H. Mis, kan het geen gevaar als we een tijdlang
de H. Mis als maaltijd gaan bezien en beleven.
Wellicht moeten we zelfs verder gaan dan het toetsen van onze
Misliturgie aan de protestantse gewoonten en kunnen we ons afvragen
of we geen rekening moeten houden met de niet-kerkelijke leefwereld.
Zou het niet een norm zijn voor de juiste vorm van onze liturgische
bijeenkomsten, als mensen uit die levenssfeer daarin iets van een maaltijd en iets van een offer kunnen zien? Zouden wij zelf weten, dat er in
onze kerk een offer of een maaltijd aan de gang was, als het ons niet
was geleerd? 9).
8) Migne P.L. 59, 10.
9) Josef Blank pr. (Een van de respondenten op de enquëte: „Was erwarten Sie
vom Konzil? - ), Wort and Wahrheit 16, (oktober 1961), p. 576.
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Egards voor het protestantisme zijn dus niet de voornaamste redenen
om tot wederinvoering van de kommunie onder twee gedaanten te

komen. We weten, dat de sacramenten de grote heilsfeiten verhullend
betekenen. Het teken waarin het gesteld wordt moet op zich, buiten
alle katechismusleer om, kunnen evoceren tot de betekende heilswerkelijkheid. Het kwantum 'verhulling' moet het teken zo min mogelijk aantasten, want het sacrament heeft het tteken, het natuurlijke teken, en
niet de verhulling als basis. Dit neemt niet weg, dat er situaties zijn,
waarin praktische noodzaak ons dwingt het teken niet op de duidelijkste manier te stellen. Zo was het rond de jaren 1550 - 1560 tenslotte
historisch noodzakelijk geworden om de gelovigen te laten kommuniceren onder een gedaante. Ook nu gelden nog bezwaren, waarom we het
teken van de maaltijd moeten terugbrengen tot het dubbel kommuniceren van de priester alleen, b.v. de lange tijd, die het neemt om een
groot aantal mensen de kelk te reiken 10 ). Zeker voorlopig zal ook de
vreemdheid, die de mensen ervaren t.o.v. deze nieuwe wijze van kommuniceren, hen excuseren van het volledig ontvangen van dit Sacrament.
Is de huidige kommuniepraktijk in de westerse Kerk eigenlijk slechts
een geoorloofde vorm, dan is het duidelijk dat dezelfde bovengenoemde
intrinsiek sakramentele redenen ons niet toelaten tevreden te zijn met
de praktijk in de oosterse kerken. Ook daar lijdt het teken van de
maaltijd eigenlijk een minimumbestaan.
In de westerse Kerk zou de pas afgeschafte gewoonte om in de
wijdingsmis de wijdelingen uit een kelk met wijn te laten drinken weer
in zijn
oervorm hersteld kunnen worden door hun de kelk met gekonsalcreerde wijn te reiken 11 ). Tijdens hoogmissen in de parochiekerken
zou men dezelfde ritus kunnen invoeren voor assistenten en akolieten
en er later eventueel toe kunnen overgaan om alle mensen in de kerk
uit de kelk te laten drinken. Maar daartegen zal zich in onze dagen
waarschijnlijk de hygiene verzetten, zoals vrees voor pest in de tiende
eeuw een reden geweest is om het gebruik te beperken. Toch blijft het
op deze wijze drinken uit de ene beker voor de maaltijd van de christebike eenheid uiterst zinvol. Men zou zich ook een vorm kunnen denken,
waarbij ieder of ieder gezin uit een eigen bekertje drinkt. Angst voor
morsen zal ons waarschijnlijk niet zo veel parten meer spelen als in de
eerdergenoemde angstvallige eeuw, die o.a. ook het ongedesemde brood
weer invoerde.
Is men het over de ritus van de kelkkommunie nog niet eens, grotere
10) Karl Rahner o.c. Plein, januari-februari, 1962, p. 46.
11) Dom Adrien Nocent, L'Avenir de la Liturgie, p. 163.
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eenstemmigheid vindt men over de gelegenheden, waarbij in ieder geval
onder twee gedaanten gekommuniceerd moet worden. Otto Karrer acht
het steeds gewenst, wanneer men met een kleine groep de Eucharistie
viert; de hele kerk zou zo op Witte Donderdag moeten kommuniceren.
Josef Blank noemt de eerste H. Kommunie, de huwelijksmis en voorzichtig ook de Witte Donderdag. Dom Nocent noemt naast de eerstkommunikanten ook religieuze gemeenschappen. Monika Lipps en Otto
Karrer schrijven bescheiden elkaar toe het eerst gepleit to hebben voor
tenminste een H. Mis in de grotere steden, waar men onder beide gedaanten kan kommuniceren 12).
12) Dr. Otto Karrer Statio Orbis 2, p. 229 (Verslagboek van het Eucharistisch
Kongres in Miinchen). Josef Blank pr. a.c., p. 576. Dom Adrien Nocent o.c., p. 163.
Monika Lipps a.c., p. 301.

Wetenschap en wetenschappelijk
gevormde in de maatschappij
F. PH. A. TELLEGEN

K wil hier enkele gedachten ontwikkelen over de aanwezigheid van
i de wetenschappelijk gevormde — de „afgestudeerde - — in de maatschappij, en daarbij zoeken naar de verhouding tussen specialisering en
universaliteit. Het zou kunnen zijn dat de rol, die de wetenschap in de
hedendaagse samenleving speelt, van de wetenschappelijk gevormde
vraagt om het specialisme, waarin hij competent is, in te brengen in een
wijder en rijker geheel; dan zou de verhouding tussen specialisme en
universaliteit, zo als zij bij hem is wanneer hij de maatschappij ingaat,
zich moeten ontwikkelen, telkens in overeenstemming met zijn of haar
maatschappelijke taak en functie. Mijn bedoeling is te trachten de rol
van de wetenschap in de maatschappij te verhelderen en daarin de
verhouding van specialisering en universaliteit te laten verschijnen. Uitgangspunt daarbij is de stelling, dat onze hedendaagse maatschappij
van wetenschap doordrongen raakt en dat wetenschap noodzakelijk is
voor haar voortbestaan, — een historisch nieuwe situatie.

De aanwezigheid van de wetenschap in de maatschappij
Er zijn, schijnt mij, meerdere wijzen waarop de wetenschap in de
maatschappij aanwezig is, In de eerste plaats in, wat wij tekenend noemen: de

wetenschappelijke werker. Deze, naar het aantal wetenschap-

pelijk gevormden gemeten, relatief kleine groep, omvat degenen, die
beroepshalve de wetenschap verder uitbouwen. Zij vertegenwoordigen
nog het meest van alien wat in het verleden als de zin van wetenschap
beoefenen werd gezien: inzicht zoeken om zichzelfs wille. Maatschappelijk gezien zijn zij overigens gebonden. Het grootste deel van hen
werkt in instellingen, die ofwel mede aan onderwijs en opleiding dienstbaar zijn, ofwel onderdeel zijn van een onderneming. Het gaat bij deze
categorie zeker niet alleen om natuurwetenschap en wetenschappelijke
techniek voor zover zij de levenloze en levende „natuur - transformeren,
maar ook om de wetenschappen van het menselijk gedrag of maatschappijwetenschappen, zoals economie, organisatieleer, sociologie, psychologie, pedagogie en didactiek, etc. In een andere terminologie noemt
men deze laatste wel: de jonge geesteswetenschappen, tegenover de
oude: wijsbegeerte, geschiedenis, recht en letteren.
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Naast deze categorie staat die van wat ik noem de wetenschappelijke
deskundige. Dat zijn zij, die hun wetenschappelijke bekwaamheid tot
gelding brengen door bewerking van problemen en door beantwoording
van vragen, die vanuit het beleid worden gesteld. In het beeld van lijnen staffunctionarissen, waarin de eersten beslissen en de laatstgenoemden daartoe vakwetenschappelijk bijdrag en, behoren de deskundigen
tot de staf. leder kent de voorbeelden daarvan bij de overheid en in
het bedrigsleven, ook bij maatschappelijke organisaties of bij instellingen, die adviserende diensten verlenen.
Tegenover deze „wijze van inbreng" tekent zich of die van wat ik nu
noem „de wetenschappelijke helper". Zij staan personen bij in hun
levensproblematiek. Dokter, advocaat en leraar zijn daarvan eerbiedwaardige voorbeelden, maar evenzeer de psycholoog, die zich vestigt
ten behoeve van wie zijn raad inroepen.
Men spreekt bij de eerstgenoemde categorie wet van wetenschap
beoefenen, bij de tweede van wetenschap uitoefenen en bij de laatste
van wetenschap toepassen; tegen deze term bestaat mijns inziens bezwaar omdat hij de rol van de wetenschap in de interpersoonlijke verhoudingen onvoldoende omschrij ft. Aan dit drietal — de wetenschap
pelijke werker, de deskundige en de helper — moet nog worden
toegevoegd, schijnt mij, de wetenschappelijk gevormde bestuurder.
Daarbij gaat het om degenen, die beslissend betrokken zijn bij ombouw
of nieuwbouw in de maatschappij. In het algemeen is de vakwetenschap, waarin zij werden opgeleid en waarlangs zij tot wetenschappelijke vorming kwamen, niet onmiddellijk relevant. De jurist, de econoom,
de ingenieur kunnen tot een besturende taak worden geroepen; zij
staan dan meestal in relatie tot drie genoemde vakgebieden, maar tot
Been ervan in de eerste plaats. De term „wetenschap- bij de wetenschappelijk gevormde bestuurder betekent vooral de wetenschappelijke
denkhouding en benaderingswijze — en daarmede ook het zich kunnen
bedienen van de wetenschappelijke deskundige bij de beleidvoering. Nu
zich een vakwetenschap ontwikkelt, die het menselijk beslissen. voor
zover dat in kiezen uit alternatieven bestaat, tot voorwerp van onderzoek maakt en daartoe hulpmiddelen ontwerpt, zal deze wetenschap
meer onmiddellijk dienstbaar zijn aan de bestuurder.
Aan deze vier wijzen, waarop de wetenschap in de maatschappij
aanwezig is, zullen wellicht andere kunnen worden toegevoegd. Wanneer men de maatschappij beschouwt als een zichzelf op basis van
operationele en technisch vruchtbare wetenschap ontwikkelend geheel
en wanneer men daarbij het onderscheid invoert tussen verandering
van middelen en structuren enerzijds en aanpassing van mensen ander-
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zijds, komen de vormen van aanwezigheid van de wetenschap misschien
wat anders te liggen. 1k bedien mij verder van de bovengenoemde vierdeling.
Over speciaal en algemeen in de wetenschap en in de maatschappij
In het voorgaande heb ik de wijzen van inbreng, van aanwezigheid
van de wetenschap in de maatschappij benoemd met de namen van vier
groepen van functionarissen. Dat zou de indruk kunnen wekken, dat
personen, die behoren tot een der groepen, met de andere geen relatie
hebben. Wie als wetenschappelijk gevormde zichzelf zoekt te plaatsen,
zal ontdekken dat dit niet juist is. De wetenschappelijke onderzoeker in
een H.0.-Instelling heeft tegelijk te maken met de hulp aan jonge
mensen, die in de wetenschappelijke denkwijze willen intreden. De
wetenschappelijk gevormde deskundige en ook de helper zullen er goed
aan doers zich te bezinnen op de wetenschappelijke betekenis van hun
activiteit en hun ervaringen, voor zover hun dat mogelijk is. Het overgaan van de ene categorie naar een andere wordt aldus mogelijk voor
de a fgestudeerde.
Van hieruit wordt het duidelijk dat speciaal en algemeen in de
wetenschap en in de maatschappij niet hetzelfde betekent, en dat er van
een spanningsverhouding tussen deze paren kan worden gesproken.
Wetenschap treedt men binnen langs een speciale wetenschap, een of
andere tak van wetenschap. Het bewustzijn daarvan is op een of andere
wijze levend en er is altijd een streven naar de herkenning van de eigen
tak aan de boom der wetenschap, aan een of andere vorm van het
geheel der wetenschappen.
Bij de wetenschap gaat het om „weten- , in onze tijd om operationeel
en tot stand brengend weten, dat in speciaal weten uiteenvalt en langs
de weg van specialisatie, van keuze voor deze of gene tak wordt bereikt.
„Algemeen- betekent hier een geheel van wetenschappen, een orde in
de vele takken van wetenschap, een plaatsbepaling van elk van hen
vanuit een of ander „hoger- standpunt.
Speciaal en algemeen in de maatschappij betekent wat anders, schijnt
mij. Algemeen is het alomvattende leven, i.c. het maatschappelijk leven,
waarbinnen zich het speciale aftekent, bijv. in wonen en werken, zich
ontspannen en verkeren, gesproken volgens de structuur van de hedendaagse maatschappij. „Speciaal- kan ook zijn de bepaalde en beperkte
rol — in de sociologische zin — die de wetenschappelijk gevormde
vervult in de maatschappij en ten dienste van haar welzijn. In dat geval
gaat het om de wijze waarop de waarde van de wetenschap wordt
ingebracht in de maatschappij. Kort gezegd, bij de wetenschap gaat het
20
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om een zoeken naar algemeen geldig weten — bij de maatschappij om
een geordende, alien voorziende maatschappijstructuur.
De hedendaagse wijsgerige anthropologie neemt als uitgangspunt:
de mens in de wereld. Zij bedoelt daarmee te zeggen dat de mens
altijd al in een wereld is, in dat algemene, waarmede hij vertrouwd is
en waarbinnen de zin en de betekenis van het aanwezige bekend is.
Wijsgerig denken wil dat oorspronkelijk-menselijke, dat elementaire
ophelderen. Wetenschap is in de loop der historie gevonden. Zij
bestaat in een objectiverende benadering van het binnenwerelds gegevene, en zij bouwt van daaruit de wereld op en om. Zij stelt in nieuwe
mogelijkheden de natuurbewerkingen ter beschikking van de mens en
zij construeert met zekerheid voorzienende systemen, die een poging
betekenen alle menselijke mogelijkheden binnen ieders bereik te brengen. In deze benaderingswijze van de hedendaagse wijsgerige antropologie zit een stuk opheldering van wat onze tijd en onze wereld kenmerkt, maar ook een stuk cultuurkritiek, dat wijst op het gevaar, waarin
de hedendaagse mens verkeert, ni. om zich toe te vertrouwen aan zijn
voorzieningssystemen. Ik voer deze gedachtengang in, omdat hij ons
van dienst kan zijn bij de verheldering van de doordringing van de
wetenschap in de maatschappij. Dat lijkt mij namelijk een dubbelzijdige
beweging te zijn. Enerzijds ontdekt de wetenschap steeds meer de
multidimensionaliteit van de maatschappij (en van de mens). De stap
bijv. van de efficiency-ingenieur naar de organisatie-adviseur kan beschreven worden als de stap van doelmatiger bewerkingssystemen naar
betere verhoudingen tussen mensen met middelen, een principiele verwijding. Zo zijn er meer voorbeelden.
Anderzijds gaat de maatschappij zich meer voegen naar de wetenschappelijke benadering van het maatschappelijk leven en zij wordt
omgevormd naar een functioneel patroon. Een duidelijk voorbeeld daarvan lijkt mij de planologische wijze, waarop wij de actuele „wereld ombouwen naar een toekomstige toe. Zo blijkt, dat er een diep doordringende versmelting gaande is van wetenschap en maatschappij.
Eeuwenoude vormen van omvattend wonen — stad en platteland, de
stedelijke en de agrarische vestiging — worden vervangen door de
grondbestemming voor verschillend menselijk functioneren, voor wonen
en voor werken, voor recreatie en voor koop en vermaak, alles verbonden en gescheiden door de verkeersnetten.
De wetenschappelijk gevormde en de andere
Nu moet de vraag gesteld worden naar specialisme en universaliteit
van de wetenschappelijk gevormde in de maatschappij — en dus ook
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van de niet-wetenschappelijk gevormde. Want zij vormen tesamen de
maatschappij. Vooreerst wat de wetenschappelijk gevormden betreft.
In een maatschappij, die van wetenschap doortrokken raakt, krijgen de
wetenschappelijk gevormden een duidelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid, juist als wetenschappelijk gevormden. Het vormen van
verenigingen van wetenschappelijke werkers — in Nederland het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers — is een verschijningsvorm
daarvan. Het maandblad van de vaderlandse vereniging beet: „gewijd
aan de ontwikkeling der wetenschap en haar betekenis voor mens en.
maatschappij-. Hier gaat het dus niet om wat men wel noemt een belangenvereniging, maar om een bewustwording van het meedragen van
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze groep wil publiek meespreken over de plaats, die aan de wetenschapsbeoefening moet worden
gegeven in onze maatschappij en over het gebruik dat er wordt gemaakt
van door hen veroverde kennis.
Wetenschapsbeoefening verandert vandaag op irreversibele manier
de maatschappij — zo hoorde ik een hunner eens betogen — en daarom
dragen de beoefenaren ervan mede de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de plaats en het gebruik van de wetenschap.
Van hetzelfde getuigt de aan de instellingen van wetenschappelijk
onderwijs opgedragen zorg voor de „algemene- vorming van de student, voor „het bevorderen van inzicht in de samenhang der wetenschappen- (art. 1) en voor „het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef- (art. 2 sub 2). Hetzelfde geldt suo modo voor de
wijsgeren. Wanneer Marx in de laatste van zijn „Thesen fiber Feuerbach- zegt: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt darauf an, sie zu verândern - 1 ), dan kan ik daar in
zover mee instemmen, dat ook aan de wijsgeer een maatschappelijke
functie toekomt. Gabriel Marcel, zeker geen volgeling van Marx, beaamt dit en hij geeft daarvan een voorbeeld, waar hij zegt dat de
wijsgeer moet spreken wanneer hij het menselijke in gevaar ziet door de
weigering om door to denken 2 ). Dat gebeurt dan ook in feite, in vele
toonaarden. Wanneer dit waar is, wanneer de wetenschappelijk gevormden op een bijzondere wijze medeverantwoordelijk zijn voor het
„algemene- welzijn, voor de maatschappelijke implicaties van hun beroepswerk, dan zullen zij hun wetenschappelijke vaardigheid zo moeten
bezitten dat zij deze implicaties kunnen zien. Dat behelst ve5rwaarden
voor hun opleiding, waarop ik nu niet inga. Maar de eigenlijke „waar) Cfr. Franz Barkenau, Marx, Fischerbfitherei 112 (1956-1961), p. 42.
2 ) Cfr. Les hommes contre l'humain, Paris, 1961. p. 79 e.v. Nederlands

contra het menselijke, Utrecht, 1958, p. 59 e.v.
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de", waarop de genoemde „vOOrwaarde - gericht is, wordt pas toegankelijk in de situatie van de maatschappelijke taakvervulling zelf.
Dat vraagt een persoonlijke en gezamenlijke bezinning over het actuele
verband tussen wetenschap en maatschappij, een zoeken naar maatschappelijke universaliteit als opdracht.
Vervolgens wat de niet-wetenschappelijk gevormden aangaat. Ik
vraag mij wel eens of of wij voldoende beseffen welke eisen „de wereld
van de mogelijkheden", van het persoonlijk en gezamenlijk „ontwerp"
aan vele mensen stelt. Want onze maatschappij heeft toch als ideaal,
dat elke mens zich vrij zal kunnen ontplooien, dat vanuit het maatschappelijk bestel nergens beperkingen worden opgelegd. In feite
betekent dit dat de jonge mens niet voor een stand of een laag wordt
opgevoed, maar geholpen wordt aan en bij het ontwerp van een eigen
toekomst. Dat zal voor zeer velen bijv. de noodzaak van beroepskeuzeadvies betekenen, hetgeen de ouders zullen moeten inzien. En voor
velen gaat het kiezen uit mogelijkheden nog jaren door; de „loopbaan is voor meer mensen de toekomst dan de „baan'', eens en vooral. Wanneer het huwelijk steeds minder een familie- en een standsaangelegenheld is en de huwelijkspartners elkaar kiezen — van „Situationsehenaar „Neigungsehe- — dan stelt ook dat zijn eigen eisen aan de betref fenden en hun opvoeders. En wanneer ter assistentie in de opvoeding de psycholoog zich vestigt — hetgeen waarlijk geen luxe is in onze
maatschappij — dan zullen de ouders moeten weten wanneer en
waarmee zij naar hem toe moeten gaan.
De wijsgerige antropologie van vandaag noemt de mens een ontwerp,
het wezen dat zichzelf wordt in zijn toekomstontwerp. Dat correleert
met de maatschappij van mogelijkheden voor alien, waarin men ook
gemakkelijk verdwalen kan. Wetenschappelijk verantwoorde voorlichting is daarin geboden, en daarmede een geschiktmaking van de nietwetenschappelijk gevormde, om zich daarvan te bedienen. Onderwijs en
onderzoek gaan kennelijk veel verder samen dan in de instellingen voor
wetenschappelijk onderwijs. 1k weet niet hoe het staat met ons besef
van dit aspect van de universaliteit der maatschappelijke verantwoordelijkheid — ik ben er niet gerust op.
Slot
Specialisering en universaliteit bestaan voor de wetenschappelijk gevormde in twee opzichten. Ten eerste voor wat betreft zijn vakwetenschap; men kent die niet voldoende wanneer men zich alleen erin kan
bewegen — nodig is erOver te oordelen, ni. haar vooronderstellingen te
zien en daarmede haar grenzen. Ten tweede voor wat betreft het leven
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— i.c. het maatschappelijk leven. De inbreng van de wetenschap in de
maatschappij, — maar dan als noodzakelijk voor een alien verzorgende
wereld en voor een menselijk leven in zo'n wereld — vraagt nog een
andere universaliteit. Die heeft te maken met de waarde van de wetenschap in het leven. De mijns inziens juiste waardeschatting laat het
esthetische in het leven zijn eigen ernst en zwaarte en verbant het niet
naar de ontspanning. En zij erkent de volmenselijke waardigheid in alle
mensen, vooraf aan welke nadere begaafdheid of inzet ook. Dat is de
erkenning en respectering van de ethische dimensie.
Hieruit komt naar voren, dat een maatschappij, die doordrenkt wordt
van wetenschap, of concreter, die wordt omgebouwd door de intrede
van de wetenschap en op haar basis, een bijzonder appa doet op de
wetenschappelijk gevormde. Enerzijds dat hij de universaliteit van het
leven, dat weer omvat dan de cultivering van het weten op de wijze van
de wetenschap, zal erkennen en vrijwaren. Anderzijds dat hij de universaliteit van het mens-zijn, zoals zij in ieder persoonlijk verschijnt, zal
respecteren en ten dienste staan. Deze universaliteit gaat minstens
zover, dat elk mens tot zijn recht zal kunnen komen.
Hetgeen van de ethische dimensie werd gezegd, geldt a fortiori voor
de religieuze; daarop kan ik nu niet ingaan want dat zou minstens een
tweede studie worden.
1k heb getracht in het voorgaande enkele ideeen te belichten over de
wijze waarop de wetenschap en de wetenschappelijk gevormde dienstbaar zal kunnen zijn in de maatschappij. Romano Guardini merkte op
— Coen hij onlangs de Erasmusprijs ontving, — dat de macht in vroegere tijden vooral was verschenen in de vorm van de heerschappij en
dat hij meende dat zij in de toekomst vooral de gestalte van de dienst
zal moeten aannemen. Waar ieder nieuw wetenschappelijk inzicht vandaag een nieuwe macht betekent, lijkt mij dit van bijzondere toepassing
op het hier besproken thema.

De biologische
oorspronkelijkheid
van de mens
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E biologische oorspronkelijkheid van de mens is een van de voornaamste
studieobjecten geworden van de moderne antropologie. Meer dan vroeger
wil de antropologie immers iets anders zijn dan alleen maar een biofysica of een
biochemie, zelfs iets anders dan gewoon biologie: zij wil haar object, de mens, in
zijn totaliteit benaderen. Meer dan ooit zoekt ze naar inzicht, in de voorwaarden
die het verschijnen van de mens bepaald hebben. Meer dan ooit houdt het
probleem van de „mens-wording" haar bezig. Ze is er zich immers intens van
bewust hoezeer het ontstaan van de mens een volmaakt biologisch en toch
volkomen oorspronkelijk gebeuren is. De antropologie spreekt hier van „hominisatie", en dit neologisme alleen reeds bewijst hoezeer men zich overrompeld
voelt door de diepte en de vertakkingen van het proces. De mens is een raadsel.
Elk ontstaan is een mysterie; dat van de mens een van de grootste.
Wat is die mens? Met Jean Rostand kan men hem beschrijven als een „kleinzoon van de bloedzuiger of de vis, achterkleinzoon van de slak, een dom beest
dat de integraalrekening heeft uitgevonden en droomt van rechtvaardigheid, en
dat nochtans slechts een moment is binnen de onzinnige en dwaze ontwikkeling
van het protoplasma, dat zelf zijn ontstaan slechts dankt aan een of andere
besmetting!". En de psalmist zegt: „Tat is dan een mens, dat ge hem zoveel
waardigheid hebt verleend ?" En de Traditie en de Schrift zeggen dat hij het
voorwerp is van een bijzondere scheppingsdaad en een zorgende voorzienigheid.
Een tweeslachtig wezen: blauwe hemel, weerspiegeld in nog kleverige klei;
dierlijke instincten die afwisselen met de meest edelmoedige vervoeringen; met
heel zijn wezen gehecht aan de biologische wereld, waaruit hij is ontstaan, en
toch getekend met een geestelijke bestemming. De wetenschap toont aan dat hij
nauw aansluit bij de biologische wereld, die hem in een eeuwenlange evolutie
heeft voorbereid, en de ifilosofie en de leer van de Kerk kennen hem een ziel
toe, die rechtstreeks door God is geschapen.
Hominisatie? Dit betekent op de koop toe de wording bestuderen van dit
raadselachtig wezen: niet slechts de historische mijlpalen van zijn ontstaan, de
wezenlijke stadia van zijn ontwikkeling, voor zover die eventueel kunnen
worden opgespoord — dit ware nog vrij gemakkelijk, want dan 'bleef men
tenminste bij enkele realiteiten die fysisch waargenomen en beschreven kunnen
worden maar ook de factoren en omstandigheden die tot het ontstaan, tot
het ontwaken van de mens hebben geleid. Dit is het probleem dat thans op de
voorgrond staat.
Viiftig jaar geleden scheen de antropologie er zich op toe te leggen, de mens
als het ware te reduceren tot het niveau van het dier. Men had zo juist zijn
dierlijke afkomst ontdekt. Het „dogma" van de sacrale waardigheid van de
mens, van zijn primauteit in de natuur, de uitzonderlijke omstandigheden van
zijn ontstaan uit de harden van een hemelse pottenbakker of uit een levensadem
die hem tot beeld van God maakte — dit alles werd verwezen naar de mythische
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en irreEle wereld van een ontroerend ongevaarlijke religieuze folklore. De nieuwe „openbaring" stond daar lijnrecht tegenover: zij sprak van een menselijk
dier, zoologisch van oorsprong, dat gedurende een lange evolutie gevormd was
in dezelfde schoot als zijn verwanten, de primaten.
De mens heeft zijn plaats op de stamboom die Linnaeus van de hele fauna
heeft opgemaakt. Hij is een gewerveld dier; een zoogdier, van de orde der
Primaten, van de onderorde der antropoieden en van de familie der hominiden.
. . . . Deze indeling is formeel, onverbiddelijk rangschikt zij de mens onder de
hogere diersoorten. De vergelijkende anatomie, de embryologie en de fysiologie
onderstrepen de dierlijke constitutie van de mens en zijn verwantschap met de
tegenwoordige grote apensoorten, van de gorilla tot de orang-oetan en de chimpanzee: dezelfde serologische reacties, dezelfde gevoeligheid voor ziekten, ja
zelfs dezelfde parasieten. En deze verwantschap wordt definitief geconfirmeerd
door de entingen welke men soms van de ene groep op de andere kan toepassen,
door de hormonale complexen enz.
De eenzijdigheid van deze visie vroeg echter om een correctie, om een complementair beeld. Eerst schuchter gesuggereerd door een of andere meer onafhankelijke en objectieve denker, werd het andere paneel van het tweeluik de
laatste tien a vijftien jaar steeds systematischer in het licht gesteld. Steeds meer
onderstreept men thanes niet meer zozeer het dierlijk karakter van de mens —
dit weet en aanvaardt men nu wel — maar vooral zijn uitzonderlijk statuut
en zijn biologische oorspronkelijkheid. Reeds voor de oorlog sprak Carrel van
„l'homme, cet inconnu". Julian Huxley, die toch volstrekt geen christen is,
noemt de mens een „uniek wezen". Vercors maakt er een „animal denature"
van: een dier dat buiten de natuur is gaan staan, dat de natuur overstijgt en
beheerst. Fysische antropologen, zoals Vallois, begrijpen dat de mens moet
gezien worden in het licht van sociale en culturele ontwikkelingen, dat hij boven
de simpele organische evolutie uitstijgt door de gedachte, de taal en de maatschappij. En Washburn is van mening dat de cultuur en de industrie op hun
beurt de organische evolutie hebben beinvloed. Vandel, die de studie van de
mens objectief en streng wetenschappelijk wil houden en er volstrekt geen
metafysica in wil betrekken, heeft niet alleen aandacht voor de louter fysische
aspecten van de mens, maar tevens voor zijn affectieve, intellectuele, sociale en
morele gedragingen. En het huidig ontwikkelingsstadium van de menselijke
soort wordt gekenmerkt door de gedachte: „L'anatomie et la psychologie s'accordent pour attribuer a l'intelligence une place privilegiee, et la tenir pour le
critere le plus silr qui permette de caracteriser le palier humain". Het grote
probleem blijft de constante tendens van alle organische vormen naar steeds
verhevener psychische toestanden. Algemeen wordt echter aanvaard dat met de
mens een nieuw biologisch plan op aarde verschijnt: het menselijke plan heeft
de plaats van het dierlijke ingenomen.
Tientallen jaren lang had men getracht de mens te verlagen tot op het niveau
van een dier naast vele andere, alleen wat meer gecompliceerd, wat meer geperfectioneerd, wat geleerder, wat minder gespecialiseerd, tot alles in staat omdat
het voor niets speciaals was uitgerust. Nu heeft men echter ontdekt dat met de
mens een nieuw soort leven tot stand is gekomen, „une nouvelle espece de vie"
(Piveteau). Heberer, die toch een zuivere neodarwinist is in zijn opvattingen
over het spel der evolutiefactoren, wijst er met klem op hoe het bewustzijn in de
mens, zijn vermogen om zelf te beslissen en zijn geestelijke aspiraties van
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kapitaal belang zijn als kenmerkende en determinerende factoren van zijn
huidige ontwikkeling: „Lui seul peut guider sa propre evolution . . . . Il n'y a
que l'homme qui puisse incarner le facteur final dans le domain de l'avenir de
sa propre histoire". En we kunnen hier Teilhard de Chardin citeren, al was het
maar om te suggereren hoezeer hij van zijn tijd is, en am de weerklank te
wettigen die hij in zoveel mileus vindt. Door de mens terug te plaatsen in de
algemene evolutiestroming, welke hij interpreteert vanuit zijn wet van de complexiteit en het bewustzijn, geeft hij hem zijn diepste oorspronkelijkheid terug:
geen diersoort „naast de andere", niet louter een organische omwerking, waarvan het resultaat slechts een nieuwe structurele vorm is, maar een biologische
revolutie, een fenomeen van kosmisch belang. Evenmin als Heberer of Vandel
of om het even welke moderne bioloog, wil Teilhard de mens losmaken van
zijn dierlijke oorsprong; integendeel, hij beklemtoont die nog, door de strikte
eenheid te poneren van de universele kosmische stof en door het coherente
karakter te onderstrepen van een evolutie, die als constante de complexiteit
heeft: de inwendige eenheid wordt steeds meer expliciet en openbaart zich in
specifieke vormen, die kenmerkend zijn voor de verschillende bereikte niveaus:
leven, bewustzijn, zelfbewustzijn, persoon . . . Volgens Teilhard maakt de mens
zo nauw en structureel deel uit van het heelal in evolutie, dat hij er de top en
het uiteindelijk doel van is. En nochtans vormt de mens, binnen de structuur
zelf van de evolutiebeweging waaraan hij is onderworpen, een uitzondering.
Zijn verschijning verandert letterlijk het aanschijn van de aarde. Ondanks zijn
schijnbaar onbeduidende weerslag op osteologisch gebied, maar helemaal in
overeenstemming met zijn revolutionaire consequenties in de biosfeer, is het
verschijnen van de mens een evolutiegebeuren van eerste orde.
Continuiteit en discontinulteit Blijkbaar is deze antinomie niet alleen in
de Fysica een essentiele wet van de realiteit. Oak in de menselijke biologie en
de antropologie dringt dezelfde polariteit zich steeds sterker op, en we zouden
willen aantonen dat de biologische oorspronkelijkheid van de mens er juist in
bestaat dat hij mens is, dat hij afsteekt tegen de anorganische en organische
wereld, zonder de continuiteit met het minerale en animale universum waar hij
uit oprij st, te verliezen.
Continulteit in de eerste plaats. Een eeuw na The Origin of Species en
Descent of Man, heeft de moderne antropologie Darwins intuitie grotendeels
bevestigd en gepreciseerd. De grate theoreticus van de evolutie, die 'bij na uitsluitend doorwerkte op de vergelijkende anatomie van de moderne dierenwereld,
concludeerde tot de continuiteit tussen de mens en de biologische inatuur. Zijn
opvatting was geniaal, maar nog vrij gratulet: paleontologische bewijsstukken
ontbraken. De fysiologie, de embryologie en de dierengeografie brachten vrij
vlug het hunne er toe bij om Darwins theorieèn te steunen. Men moest echter
wachten tot het einde van de vorige eeuw en zelfs tot de periode tussen de twee
wereldoorlogen, om over tastbare bewijzen te beschikken voor deze organische
band tussen mensen dier.
Ongetwijfeld zijn er nog „missing links" en kennen we nog niet alle details,
maar met zekerheid kunnen we de weg van de mens volgen in het Pleistoceen.
De talrijke menselijke fossielen welke men heeft opgegraven, kunnen reeds nu
min of meer gegroepeerd warden tot een stamboom of ten minste tot een
schematisch profiel van de voornaamste stadia in de evolutie. Welnu, deze
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fossielen vertonen een organische continulteit met de wereld van de primaten.
Dit betekent niet dat de opeenvolging zoals men die voorlopig ziet, definitief is
of chronologisch volledig ldopt, maar wel wordt algemeen aangenomen dat er
drie trappen zijn, die overigens nogal willekeurig zijn vastgelegd: de Neandertaler, de Pithecanthropus en de Australopithecus. De verdeling in deze
drie verschillende trappen heeft natuurlijk wel iets artificieels: behalve de
individuele en sexuele verschillen, die er evident zijn, treft men overal ras- of
zelfs soortverschillen aan, en daardoor wordt het onmogelijk, in detail de
betrekkingen en vertakkingen tussen verschillende vormen van eenzelfde niveau
te 'bepalen. De gemeenschappelijke trekken zijn echter voldoende duidelijk.
Hoe talrijk ook de leemten in het onderzoek nog zijn, toch hebben we hier
te doen met een „evolutiefeit". Men kan deze continuiteit een „hypothese"
noemen, als men daarmee bedoelt dat het proces niet kan overgedaan warden
in het laboratorium. Dit geldt trouwens voor ieder historisch feit. Maar dan
moet men er direct aan toevoegen, dat het een dwingende hypothese is, die
methodologisch niet meer kan verworpen warden, wil men tenminste niet alle
wetenschap verzaken.
De continulteit wordt nog verder doorgetrokken. De aandacht van de paleontologen en antropologen gaat tegenwoordig naar een nog verder verleden: de
twintig of dertig miljoen jaren van het tertiair tijdperk, waarin de groep der
hominidae zich waarschijnlijk in een afzonderlijke familie heeft afgesplitst,
parallel met het geslacht der Pongidae of grote apen en der Cercopithecidae,
maar onafhankelijk ervan sinds haar afscheiding van de gemeenschappelijke
stam. De continulteit is hier nog niet heel duidelijk: het Oligo-Mioceen ligt ver
in het verleden en is bovendien arm aan fossiele bewijsstukken. Maar we moeten
ze althans postuleren: de hominidae moeten ontstaan zijn voor dat de andere
families enige specialisatie gingen vertonen.
De wetenschap leert ons nog meer over de continulteit. De paleontologen zijn
er namelijk Ina lange studie in geslaagd de voornaamste ontstaansfactoren te
achterhalen, die er toe bijgedragen hebben om binnen de homogene stroom der
evolutievormen de tak, die de menselijke groep voorbereidt en schraagt, te
individualiseren en gestalte te geven. Het zijn er voornamelijk drie: de spectaculaire uitzetting van de schedel; de opstaande houding van de primaat en het
lopen op twee voeten; tenslotte de heel bijzondere ontwikkeling van het gebit.
Voor zover we nu weten, is 't het patroon van het gebit, dat er het eerst op wijst
dat de menselijke groep op komst is. Waarschijnlijk heeft dit fenomeen zelfs ten
grondslag gelegen aan de afscheiding van de overige primaten, in het begin van
het Mioceen of een beetje vroeger, tenminste 25 miljoen jaar geleden. De
opstaande houding en het lopen op twee voeten moet uit het Plioceen dateren.
Het bracht een nieuw evenwicht mee, maakte de voornaamste ledematen vrij en
bood de hand nieuwe mogelijkheden. De vergroting van de schedel met alles
wat dit veronderstelt en meebrengt op het niveau van de gedraging, komt nog
later: het proces is nauwelijks op gang gebracht in het begin van het Pleistoceen,
met de Australopitheken van Afrika.
Men versta ons echter niet verkeerd. Wanneer de antropologie spreekt van
drie factoren in het ontstaan van de mens, dan wil zij daarmee niet beweren dat
iets dergelijks zich niet heeft voorgedaan in de families der niet-menselijke
primaten. Oak daar is de continulteit aanwezig. Overal vindt men gedeeltelijk
identieke evolutietendensen weer, gebaseerd op het gemeenschappelijk patrimo-
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nium, overgeèrfd van de gemeenschappelijke oorsprong. Niet alleen in de menselijke tak treffen we de tendensen aan om op twee voeten te gaan lopen of de
uitzetting van de schedel. De biologische oorspronkelijkheid van de mens is dus
elders te zoeken dan alleen in deze evolutiefactoren, die als zodanig niet uitzonderlijk of singulier zijn.
Onze eeuwenoude intuitieve overtuiging heeft steeds gesproken van de discontinuiteit, de uitzonderlijkheid en de transcendentie van de mens ten overstaan
van de biologische wereld.
De poging van de wetenschap om aan te sluiten bij deze intuitie van het
gezond verstand en haar door kritisch waargenomen en geordende feiten bewijskracht te geven, stamt natuurlijk niet van vandaag. Men herinnere zich
slechts wat de experimentele psychologie in de eerste helft van deze eeuw aan
gegevens bij een heeft gebracht. Ook de antropologie heeft de zogenaamd
distinctieve kenmerken van de mens nauwgezet bestudeerd en er de waarde en
de oorspronkelijkheid van getest. Denken we slechts aan de voortreffelijke
arbeid van Schultz. Een overvloedig vergelijkingsmateriaal onderwierp hij aan
de vuurproef van de statistiek en de berekening. Hij kon wel degelijk aantonen
dat al de fameuze eigen en distinctieve kenmerken van de mens slechts zeer
relatief waren: slechts overdrijvingen of verdere ontwikkelingen van een tendens
die op een lager niveau reeds bij verschillende andere groepen aanwezig was.
Men kan inderdaad moeilijk ontkennen dat men hier te doen heeft met tendenties die vrij algemeen waren in heel de orde van de Primaten. Dat ze bij de mens
meer expliciet werden, moet uitsluitend toegeschreven worden aan het f eit dat
het proces vroeger op gang gekomen is in de loop van de embryo-genese, dat
het vlugger vooruit is gegaan en niet stil is gevallen in een of ander stadium van
de groei. Geen essentieel verschil dus ! Aileen een kwestie van snelheid of graad,
louter kwantitatief. De verlenging van de onderste ledematen, de verhoudingen
van de schedelbeenderen, de langere duur van de postfoetale groeiperiode, de
expansie van het hersenvolume, de reductie van het penisbeen, dit alles was
blijkbaar slechts een kwestie van cijfers. Op het eerste gezicht bleef de mens dus
een dier naast andere dieren.
Hoe waardevol deze resultaten ook waren, ze moesten gaandeweg worden
voorbijgestreefd; ze waren niet onjuist of nutteloos, maar onvolledig. De mens
is inderdaad een uitzonderlijk geslaagd wezen. Van alle primaten is hij de meest
hulpeloze en als zoogdier slaat hij maar een paver figuur: hij is traag en onhandig, hij heeft geen sterk ontwikkelde hoektanden, geen klauwen, geen pels; hij
is zwak en wordt van alle kanten bedreigd. En toch beheerst hij de wereld van
het levende en van het atoom, en morgen de ruimte.
De moderne antropologie komt de verdienste toe dit complementair aspect te
hebben onderstreept. De hedendaagse wetenschap is immers gevoeliger geworden voor de totaliteit van het verschijnsel mens. Ook de technische bekwaamheid
van de mens, de cultuur en de verschillende vormen van socialisatie zijn voortaan fenomenen die zuiver wetenschappelijk kunnen waargenomen en verklaard
worden.
De studie van de evolutietendensen, die op zichzelf strikt organisch zijn en
essentieel identiek bij de zoogdieren, de primaten en de mens, gaat thans genuanceerd te werk. Ze bliift niet bij de louter kwantitatieve uitdrukking van de
feiten staan, maar tracht in de eenheid de diepe, kwalitatief nieuwe betekenis te
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ontdekken die er uit te voorschijn komt. En zonder haar toevlucht te nemen tot
geheimzinnige krachten, die wellicht reeel bestaan maar vreemd zijn aan haar
methode, ontdekt de moderne antropologie het specifiek nieuwe resultaat van
zeer klassieke mechanismen, die strikt dezelfde zijn over heel de zoologische lijn.
Daar zoekt zij voor de mens, deze authentieke maar tegelijk uitzonderlijke
primaat, een biologische wetenschappelijk te onderzoeken oorspronkelijkheid.
Boven hebben we de drie voornaamste trends besproken, die aan de groep der
hominiden haar eigen fysionomie hebben gegeven: gebit, opstaande houding en.
schedelinhoud. Welke factoren hebben deze evolutie in gang gezet? Waarschijnlijk zullen we het nooit te weten komen. Zeker is in ieder geval dat zich in de
drie gevallen mutaties hebben voorgedaan, die op hun beurt onderworpen
waren aan vormen van selectieve druk. Ongetwijfeld hebben deze verschillende
invloeden, eenmaal losgekomen, niet onafhankelijk van elkaar gewerkt: aan de
verschuiving van het evolutieve evenwicht ligt noodzakelijk een wederzijdse
beinvloeding ten grondslag, want zo ergens, dan geldt vooral hier de wet der
correlaties, in de gunstige en ongunstige wisselwerkingen, in de reacties en in
de fenomenen van additiviteit. Op de vraag, of we hier van Coeval of van
finaliteit moeten spreken, gaan we hier niet in. Dit probleem is trouwens niet
specifiek biologisch. Maar ongetwijfeld is het in deze wisselwerking dat we de
biologische oorspronkelijkheid van de mens moeten zoeken: door een samenloop
van gunstige omstandigheden heeft alles samengewerkt aan een driedubbele
bevrijding van het dier: 'bevrij ding van het organisme ten overstaan van de
kosmos, bevrij ding van het individu ten opzichte van de soort en bevrij ding van
de persoon ten opzichte van de automatische reflexen van het instinct en het
onderbewustzij n.
Daar staat onze eerste tweevoetige primaat dan, rechtop. Zijn opstaande
houding heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen zijn de voet, die steunpunt is
geworden, het bekken, de ruggegraat en heel het spierstelsel anatomisch en functioneel anders geworden. Maar de voorste ledematen en vooral de handen zijn
nu vrij gemaakt. De mens heeft ze niet meer nodig om zich voort te bewegen,
te steunen of te handen, maar kan ze aanwenden voor het technisch gebruik; de
groter wordende hersenen gaan deze nieuwe werkmogelijkheid trouwens ten
voile exploiteren. Weliswaar zijn bij alle apen de voorste ledematen min of
meer vrijgemaakt. Bekijk ze maar eens terwijI ze tussen hun vingers en met behulp van hun tanden nootj es pellen. Maar bij de mens is de technische bekwaamheid essentieel verschillend: hij maakt uitsluitend gebruik van zijn handen. Tanden en lippen komen niet meer tussenbeide. Die zijn op hun beurt
vrij gemaakt voor andere functies: de mimiek en de taal. De taal is immers
strikt eigen aan de mens. Geen enkel ander dier bezit een gesproken taal: verschillende onder hen kunnen wel klanken voortbrengen, maar nooit vormen de
klanken woorden; nooit komen zij van woorden tot concepten, oordelen, opinies;
nooit bouwen zij een systeem van opvoeding of een cultuur op. De mens is een
dier dat spreekt.
Nu wordt het spreken juist geconditioneerd door de driedubbele evolutiefactor waarover we boven spraken. Om het gelaat te bevrij den van zijn instrumentale functie, moesten de tanden inderdaad hun offensief, verscheurend karakter verliezen; de voorste ledematen moesten vrij komen, zodat de hand een
gedeelte van de technische functie van het gelaat kon overnemen. De opstaande
houding bepaalt de vorm van het strottenhoofd, maakt een gemeten en ritmisch
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uitstoten van adem mogelijk en daardoor tevens de articulatie, het echte spreken.
Maar hoe spreken als men niets te zeggen heeft ? Het vergrote volume van de
hersenen zorgt voor de nodige bagage. Zo vervolmaken de cortex, de houding,
het gelaat, de spraak en de hand elkaar zonder ophouden en werken door hun
nauwe samenwerking de snelle opgang van de mens in de hand.
Een nieuw feit doet zich nu voor en verwijdt de horizon, door het individu
losser te maken van de soort. Om dit te doen maakt het hem eerst schij nbaar
nog meer afhankelijk: voor het mensenjong wordt de duur van het verblijf in
de moederschoot verlengd, evenals de groeiperiode na de geboorte. De mens is
bij zijn geboorte onhandiger en hulpelozer dan om het even welk ander zoogdier; het eerste kwart van zijn bestaan 'brengt hij door onder voogdij, maar deze
onderwerping betekent meteen opvoeding: er ontstaat een familieband, drager
van traditie en communicatiemogelijkheid, en meteen ontstaat de eerste vaste cel
van een echte gemeenschap. In tegenstelling met zoveel andere dieren, wordt de
mens sexueel rijp voor hij totaal volwassen is. De voortplanting wordt dus normaal vertraagd, en deze vertraging schept vrije tijd die nodig is voor het onderricht en voor de mogelijkheid zelf van een vooruitgang. Wat op technisch gebied verworven is, wordt voortaan bewaard en cumulatief overgeleverd van generatie tot generatie. De evolutie van de mens wordt steeds meer het resultaat
van de wisselwerking tussen het biologische en het culturele.
Men heeft er reeds voldoende op gewezen hoe in de menselijke groep de
cultuur een nieuwe vindingrijkheid en een nieuw soort geheugen heeft geschapen, waarbij de bibliotheek en het elektronisch brein gedeeltelijk de plaats innemen van de individuele mogelijkheden, die noodzakelijk beperkt zijn, terwijl
de opvoeding een nieuwe vorm van sociale erfelijkheid schept, die in ruimte en
tijd de grenzen en de invloedssfeer van de klassieke erfelijkheid overschrijdt.
Men ziet nu hoe alles tot dit resultaat heeft bijgedragen: zowel het spraakvermogen en de opstaande houding als de alvermogende soepelheid van de hand, de
ontwikkeling van het strottenhoofd en de 14 miljard neuronen van de griize
hersenschors.
Oak hier spreken de leiten en hun onderlinge samenhang voor zichzelf, indien men ze ten minste in hun geheel aanvaardt, zonder er sommige willekeurig
uit te selecteren of a priori uit te sluiten. Welke zijn, deze feiten? We kennen
ze: de voorlopers van de mens verlaten het woud, hun natuurlijke schuilplaats,
ze gaan rechtop lopen, hun gezichtsvermogen wordt scherper, ze gaan vlees
zoeken om zich te voeden. Ten gevolge daarvan ontstaat de behoefte aan een
jachttechniek, aan samenwerking, aan planning; de behoefte ook aan aangepaste werktuigen, zoals men die trouwens in alle stadia van de prehistorie aantreft, in allerlei varieteiten, die echter nauwkeurig getypeerd kunnen warden.
Dit alles bewijst voldoende, dat er zowel in wat objectief tot stand kwam als in
de gedragingen die daaraan moesten beantwoorden, culturele tradities bestonden,
evenals een taal die ze moest dragen en een gemeenschap die ze moest doorgeven.
Door hun bauw en hun neurofysiologie vormen de hersenen het adequate
instrument voor deze cultuur. Het klassieke onderscheid tussen het hersencentrum en de hersenschors is voldoende bekend. Het eerste zorgt voor de juiste
werking van het interne dierlijke en vegetatieve leven: metabolisme of stofverandering, spijsvertering, bloedvaten van het hart, klierafscheidingen, reproduktiecyclus, zenuwmechanisme van het gevoel en het instinct. De hersenschors
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daarentegen regelt vooral de meer onderkennende aspecten van het gevoel en
van het orgaan dat de beweging controleert, en zorgt zo voor aanpassing aan de
telkens veranderende omstandigheden van de omgeving. Beide elementen, centrum en hersenschors, staan in nauwe betrekking tot elkaar, maar bij de primaten
krijgt de hersenschors een steeds grater wordende invloed op de activiteiten van
het centrum. Bij de mens is haar taak van controle en regeling maximaal geworden. De mens is — theoretisch althans — in staat de emotionele en instinctieve
strevingen van het centrum in juiste banen te leiden ten voordele van het geheel,
ze tegen te houden, te vertragen, te richten en geheel te exploiteren. Welke de
gevolgen daarvan zijn voor de concentratie van de persoonlijkheid en de beheersing van de dierlijkheid, is duidelijk.
Vooral de hersenschors immers en meer speciaal de voorhoofdskwabben
schragen de buitengewone uitbreiding van het hersenvolume. De vergrote voorhoofdskwabben zijn veel meer dan het resultaat van een gewone supplementaire
deling van de zenuwcellen waaruit ze bestaan. Deze deling vormt er het kwantitatief aspect van, de continuiteit. Maar een twee of driemaal groter geworden
volume betekent nieuwe, exponentieel vermenigvuldigde associatiemogelijkheden, en deze zijn niet meer strikt kwantitatief te meten! Meer nog: klinische
observaties hebben geleerd dat de voorhoofdskwabben op zichzelf niet essentieel
zijn als basis van de intelligentie: een occasionele vernietiging ervan heeft in de
klassieke testen niet noodzakelijk een gevoelige vermindering van de verstandsscherpte tot gevolg. Maar wel zijn de voorhoofdslobben van essentieel belang
voor de sociale integratie van het individu, onmisbaar voor een volwaardig
gebruik van de intellectuele vermogens, voor de beheersing van de emotionele
en instinctieve opwellingen uit het hersencentrum. Zieken op wie men een leucotomie heeft uitgevoerd, vertonen niet zozeer een vermindering van verstand in
de eigenlijke zin van het woord, als wel een Bemis aan verantwoordelijkheidszin;
ze zijn impulsief, weten niets of van of staan onverschillig tegenover hun milieu
en hun medemensen, ze zijn niet meer bekwaam tot vooruitziende samenwerking, coOrdinatie, eerbied voor de andere, houdingen waarop de menselijke
samenleving is gebaseerd.
Het zijn dus geen uitzonderlijke factoren, geen ongehoorde processen of oncontroleerbare krachten die het verschijnen van de mens hebben bevorderd. Er is
niets organisch in de mens dat niet op een of andere manier wordt aangekondigd, voorbereid, nagebootst, j a zelfs voorbijgestreefd in de groepen van nietmenselijke primaten. Er zijn verschillen van graad of ontwikkeling, maar op dit
niveau niets dat absoluut nieuw is, noch in zijn verschijningsvormen, noch in
zijn oorzaken. De biologische oorspronkelijkheid van de mens bestaat veel meer
in de samenvoeging van talrijke schijnbaar banale en alledaagse factoren, vooral
in hun onderlinge samenhang en wederzijdse beinvloeding: ze zijn alle anderworpen aan selectieve drukkingen, die zelf rechtstreeks afhankelijk zijn van de
inventie en van de ontwikkeling van complexe culturele structuren. Verschillend
groeiritme van schedel en gelaatsbeenderen, reductie van gebit en kaakbeenderen, staande houding en een daaraan aangepast bewegingsapparaat, versoepeling
van de hand, verlenging van de groeiperiode, mogelijkheid tot opvoeding,
opname in een gemeenschap, ontdekking van zichzelf, de andere en de toekomst: dit alles vormt binnen de meest algemene evolutieve processus en binnen
de meest zuivere organische continuiteit, de voornaamste discontinuiteit en de
biologische oorspronkelijkheid van de mens.
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De mens heeft zijn eigen ik vrij gemaakt van de instinctieve automatismen,
en hij beheerst die des te volmaakter naarmate hij zich cultureel ontplooit. Hij
heeft zich gedistantieerd van de anderen en van de wereld. Hij heeft zijn technische middelen verfijnd en hun mogelijkheden verhonderdvoudigd: hij werd
4bewuster, vrijer, meer verantwoordelijk, vandaar ook meer op de toekomst
gericht. Steeds meer in staat om de wereld en vooral zijn onmiddellijke omgeving van aanschijn te veranderen, hoeft hij, om zich te handhaven, niet meer
voortdurend zijn evenwicht te wijzigen en aanpassingen te zoeken die toch maar
labiel blijven. Doordat hij in staat is op de natuur in te werken, kan hij zichzelf
blijven: biologisch gezien moet hij minder zichzelf aan het milieu aanpassen dan
het milieu aan hem. De mens is niet aan een of ander biotoop aangepast, hij is
aangepast aan de aanpassing, en dit is iets heel anders. Vandaar dat de mens het
enige zoogdier is, dat als soort een en onverdeeld blijft ondanks de oneindige
verscheidenheid van levensvoorwaarden en genetische invloeden. Als men het
goed bedenkt, is dit een fenomeen van uitzonderlijk belang: ondanks haar
verbazende verscheidenheid van rassen, handhaaft en versterkt de mensheid in
haar geheel, van pool tot evenaar, door alles heen voortdurend haar diepe
ibiologische eenheid. Zij is de enige groep van levende wezens die niet in soorten
uiteenvalt. De mens is een verschijnsel zonder voorgaande in de geschiedenis
van het leven.
De mens is het enige dier dat echt kan kiezen en dat zijn gedraging anderwerpt aan een moraal. Zijn gedragslijn staat geschreven in zijn biologisch en
geestelijk organisme en in de onbegrensde mogelijkheden daarvan: de mens
heeft een diepe behoefte om zichzelf voortdurend te overstijgen, hij is van
nature progressief, in de evolutie staat hij naar boven gericht. „De mens bestaat
slechts in zover hij zich verzet tegen zijn eigen grenzen". Zijn ambitie in de
sport, de demon die hem drigt tot onderzoek en uitvinding, zijn uitzinnige
behoefte aan lief de en heroische overgave, de onvoldaanheid van zijn hart, zijn
onrust, en het lijden, dat volgens Vandel de prijs is voor zijn plaats in de voorhoede van de evolutie van het leven — getuigt dit alles niet, op het plan van de
gedraging, voor de uitzonderlijke biologische oorspronkelijkheid van de mens?
De biologie en antropologie van het begin van deze eeuw hebben ons, in het
spoor van Darwin en de pioniers van de evolutieleer, geleerd hoe dicht de mens
staat bij zijn dierlijke oorsprong. Het lichaam van de mens is werkelijk het resultaat van de biologische evolutie. Maar hoe organisch en wetenschappelijk verantwoord ook, toch vertoont deze evolutie een essentièle discontinuiteit en een
'belangrijke breuk. De discontinuiteit werd in de eerste plaats veroorzaakt doordat de groep der Hominiden zich reeds zo vroeg afscheidde en besloot zijn eigen
weg te gaan in het avontuur van de evolutie: een 30 miljoen jaar geleden, volop
in het Mioceen, of zelfs nog iets vroeger. Breuk en blijvende oorspronkelijkheid
betekende verder de evolutie die langs een heel klassieke orthoselectie verliep,
maar niettemin het aanzijn gaf aan een rechtop lopende, bewuste en zelfbewuste
primaat, die verantwoordelijk was en vooruitziend, en gaandeweg een zekere
onafhankelijkheid verwierf ten opzichte van de kosmos, de soort en zijn eigen
instincten. Breuk eveneens en geheel eigen oorspronkelijkheid: het in de geschiedenis van het leven volstrekt unieke feit, dat de mens slechts een soort vormt,
polytypisch en polymorfisch, maar een en onverdeeld, ongeacht de verschillen
van biotopen of breedtegraad, en het fenomeen zonder voorgaande in de evo-
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lutie, dat bier het proces van de soortvorming wordt stopgezet. Breuk en oorspronkelijkheid tenslotte, in de bekwaamheid die met de mens ontstaat am
voortaan zijn eigen evolutie te beheersen en te richten. Men heeft zelfs beweerd
dat met de mens de louter organische evolutie was stopgezet en overbodig gemaakt door zijn vermogen om zich aan te passen aan en in te grijpen in de hem
omringende natuur. Heeft dit vermogen inderdaad de organische evolutie overbodig gemaakt? Het is nogal een stoute bewering en met zekerheid kunnen we
dit nog niet affirmeren. Maar niet te loochenen zijn in ieder geval de sociale en
geestelijke evolutie die met de mens in de wereld is gekomen, de groei van de
cultuur, het meesterschap van de mens over de rijkdommen van de aarde en de
wetten van het heelal. Dit is jets volstrekt nieuw, dat toch helemaal in de lijn
van de evolutie ligt. Tatale discontinuiteit binnen de meest harmonische verlenging.
Resultaat van het aarzelend tasten van de gehele Aarde, nog zwaar van al de
inspanningen die hem vooraf zijn gegaan en hem mogelijk hebben gemaakt,
staat de mens op dat punt van de evolutie, waar zij, bewust geworden, zich over
zichzelf terugbuigt en de blinde wetten van vroeger (mutatie en selectie) vervangt door vrije vinding, autonome keuze, vooruitziende en vrijwillige optie.
De mens wordt bekwaam, de vaart waarvoor hij ingescheept is, zelf te beoordelen en steeds beter te controleren. Zijn unieke waardigheid, en verantwoordelijkheid ook, bestaat hierin, dat hem de macht en de zending is toevertrouwd
om voortaan heel de schepping voort te zetten en tot een goed einde te brengen.
De Aarde heeft haar ziel gevonden.
Dit zijn de hoofdtrekken van de nieuwe gezichtshoek, waaronder de biologische geschiedenis van de mens wordt gezien. Meteen warden hiermee twee
verschillende antropologieen verzoend: die van het einde der 19e en het begin
der 20e eeuw, die een verregaande connaturaliteit van de mens met de organische en dierlijke wereld vooropstelde; en van de andere kant, de oude christelijke antropologie, die aanvankelijk wellicht meer op intultie steunde dan op
geexpliciteerde inzichten, maar die steeds duidelijker in het licht werd gesteld,
zelfs door de feiten. Zij houdt voor dat de mens een uitzonderlijke plaats
bekleedt in de wereld, dat hij uniek en transcendent is, dat zijn verschijnen op
aarde een uitzonderlijke gebeurtenis is: hij is niet door een Coeval of een vergissing op onze planeet verschenen, hij is haar voornaamste vrucht, lange tijd
gerijpt en voorbereid, een bijzondere zorg heeft over zijn organische evolutie
gewaakt en hem daarin uitgekozen voor een uitzonderlijke bestemming. De mens
is Gods schepsel bij uitstek, onmiddellijk en rechtstreeks door God gewild als
zoon naast en in Zijn Eengeborene. De biologische evolutie is slechts de uitdrukking en het instrument van deze goddelijke intentie.
Gedragen door de inspanning van geheel de planeet en door Gods verlangen,
is de vrije, verantwoordelijke mens geroepen om zich in te zetten voor de voleinding van de wereld, haar tot haar hoogtepunt te leiden in de evolutie. Het
moeizame werk en de verwachting van het universum draagt hij in zijn handen.
Hij is verantwoordelijk voor de hele kosmos, moet hem gereed maken voor de
„genade bevrijd te warden van de slavernij der vergankelijkheid" en hem laten
delen in „de vrijheid van de glorie der kinderen Gods".

KUNSTKRONIEK

De voetzolen van de
aartsengel
El Greco en Rembrandt

KARL LEDERGERBER

P het wendingspunt van de 16e en 17e eeuw treden er in het werk en de
persoonlijkheid van twee grote schilders cultuurhistorische situaties en
tegenstellingen aan het licht, die tot op onze dagen zijn door blijven werken.
Wat in onze tijd duidelijk op de voorgrond staat, began zich toen te openbaren,
al was het nog niet algemeen tot het bewustzijn doorgedrongen: de sacrale kunst
werd religieuze kunst 1). Wat men ander sacrale en religieuze kunst client te
verstaan, kan juist duidelijk warden gemaakt aan de hand van een vergelijking
tussen deze twee grate meesters, El Greco en Rembrandt.
Laten we vooraf even hun levensdata in herinnering roepen.
El Greco (Domenico Theotocopuli) is in 1541 te Phodela in de buurt van Kandia
op Kreta geboren. Vermoedelijk omdat de Turkse heerschappij over Griekenland hem
in de vrije beoefening van zijn kunst hinderde, emigreerde hij al vroeg naar Venetie.
Hier maakte hij zich vertrouwd met de kunst der Renaissance en leerde hij vooral veel
van Titiaan en zijn kleuren, ook wel van Tintoretto. Doch dit was niet genoeg om
hem in Italie te houden. Via Parma, waar hij Correggio's schilderkunst zag, en Rome
trok hij naar Spanje. Vanaf 1577 wordt hij in Toledo opgemerkt en daar blijft hij tot
aan zijn dood in 1614. Jeronima de las Cuebas, zijn levensgezellin (vrouw of geliefde?), schonk hem in 1578 een zoon, Jorge Manuel.
Rembrandt is in 1606 in Leiden geboren. Aanvankelijk een „studiosus litterarum",
veranderde hij weldra van beroep. Hij ging in de leer bij de tekenmeester J. v. Swanenburch, later (1633/1634) bij de sthilder Pieter Lastman. Zijn eerste schilderijen dateren
van 1627. In 1634 huwt hij met Saskia van Uylenburgh, de dochter van een rijke
Amsterdamse patricier. In 1641 wordt zijn zoon Titus geboren, in 1642 sterft Saskia.
Hij verliest de gunst van het publiek, in 1657 gaat hij failliet en wordt zijn verzameling bij opbod verkocht. Hij leeft samen met zijn huishoudster en geliefde Hendrikje
Stoffels, die in 1664 sterft. Rembrandt zelf sterft eenzaam en verlaten in 1669.

Toen El Greco het levenslicht aanschouwde, stand de Renaissance in voile
bloei. Michelangelo had de fresco's van de Sixtijnse kapel reeds dertig jaar
geleden voltooid en began aan zijn „Laatste Oordeel". Rafael had zijn Sixtijnse
Madonna en de Stanza's geschapen. Reeds twintig jaar Lang was de Christenheid
door de Reformatie verdeeld. De laatste grate keizer van het Avondland, die
zich voor de eenheid van het aardse rijk en voor het behoud van het ware geloof
verantwoordelijk voelde, trachtte ook de weerbarstige krachten van de Christenheid te bezweren. Zojuist had Ignatius een orde gesticht, die een theuw geestelijk front van het katholicisme zou vormen. Dit alles in Europa. Maar het oude
continent was reeds over zijn grenzen heen gestapt: Amerika was voor een groat
deel ontsloten en de Portugezen hadden Japan ontdekt. Het Avondland had het
„heilige domein" der Christenheid verlaten en betrad de heidense, „profane'
wereld. Toen Rembrandt stierf was de dertigjarige godsdienstoorlog, die Europa
had geteisterd, reeds twintig jaar ten einde. De verschillende belijdenissen had1 ) Een uitvoerig historisch overzicht van de huidige problematiek heb ik proberen
te geven in mijn werk, Kunst and Religion in der Verwandlung, DuMont Schauberg,
Keulen, 1961.

DE VOETZOLEN VAN DE AARTSENGEL

337

den zich ook politiek in vrij vaste gebieden ingedijkt en zich in hun tegenstellingen gestijfd.
In deze tijcisspanne van de wereldgeschiedenis schiepen beide meesters hun
werk, en dit verried hun eigen persoonlijke xichting. Ze waren even goed
symbolen van hun tijd als voorboden van een nieuwe. Ze waren met elkaar
verwant, maar toch verschillend. Ze waren tegelijk broeders en antipoden. De
ene was een noon van de oude kerk uit het meest zuidelijke deel van het Avondland, de andere behoorde tot het nieuw geloof en leefde aan de noordelijke
oever van Europa, in een land dat bovendien op grond van oude staatkundige
bindingen met het andere samenhing maar zich daarvan probeerde los to maken.
Ambivalente correspondenties dus op alle gebieden van het leven en van de
geschiedenis. En het eerste wat we hier willen beschouwen, is hun onderlinge
verwantschap.
Beider kunst is tegenover die van hun tijd gekenmerkt door een treffende
religieuze diepte en innerlijkheid. El Greco heeft wel leren schilderen in Venetie, maar van Titiaan heeft hij alleen de techniek overgenomen, en ook Rome,
waar Michelangelo werkte, voldeed hem niet. Aan Salvator Rosa zou hij gezegd
hebben: „Van Rafael moet ik helemaal niets hebben". De prachtige Renaissance
waardeerde hij wel, maar in zijn hart hield hij er niet van. Hij werd meer
aangetrokken door een land waar, meer dan elders, een vuur van geloof brandde. Hij ging zich vestigen in Toledo, waar ook Teresa van Avila werkte. Hij
werd er ontvangen als een meester van de Italiaanse Renaissance, maar wat hij
bedoelde, was iets helemaal anders. Van antieke motieven vinden we bij hem
geen spoor, en hij was toch een Griek! Het originele thema van de kunst van
zijn tijd, het portret, heeft hij meesterlijk verder beoefend, maar overwegend
behandelt hij religieuze thema's. En het meest typische daarin is, dat hij dit
nooit doet in de stijI van de Renaissance: hij behandelt deze thema's nooit als
gebruikelijke motieven, afgewisseld dan met de nieuwe motieven van de antieke
mythologie. Het voorstellen van geloofsgoed was voor hem niet zo maar een
artistieke aanleiding, maar stond in het middelpunt van zijn bewust streven.
Het was niet zo maar een opdracht, zoals b.v. een portret, maar een belijdenis.
Uit ieder van zijn beelden springt een vonk gelovige innerlijkheid. De grond
waaruit dit vuur van geloof oplaait, is voor El Greco Byzantium, het Griekse
christendom zoals dit zijn stralende uitdrukking vond in de ikonen. Tot in
details kan men El Greco's verwantschap met de ikonentypen aantonen. Hoewel
hij het vakmanschap van de Renaissance volkomen beheerste, oversteeg hij, in
een geniale nalviteit, de geest van de Renaissance. Zijn werk is een bijna breukloze voortzetting van de Middeleeuwse en Byzantijnse religiositeit.
In de noordelijke landen heerste er in Rembrandts tijd een analoge toestand.
Na Memling, Bosch en anderen, had het Calvinisme, dat een afkeer had van
beelden, lange tijd de kunst vervreemd van het geloof. In tegenstelling met de
Renaissance in het Zuiden had men hier zelfs met de traditie der sacrale motieven gebroken. Maar met Rembrandt verschijnt in de schilderkunst opnieuw een
, eminente religiositeit. Als een grondkleur straalt ze uit al zijn werken. Van
Gogh heeft eens gezegd: „Men kan niet echt van Rembrandt houden, als men
niet overtuigd is dat er een God bestaat". Rembrandts loopbaan vertoont overeenkomsten met die van El Greco. Zijn leermeesters, zoals b.v. de Amsterdamse
schilder Lastman, waren goede vaklieden uit een periode van naturalisme die
door de Laat-Renaissance was aangetast. Rubens, de katholieke Vlaming en de
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grandioze meester van de Barak, heeft op Rembrandt een tijdlang een grote
invloed gehad. Rembrandt bezat in zijn verzameling veel doeken van Rubens;
in zijn jonge periode werkte hij in een sterk theatrale, typische Barokstijl, en in
vele van zijn eerste schilderijen (b.v. de Kruisafneming, 1633) heeft hij Rubens
haast gecopieerd. Maar wat de ikonen voor El Greco betekenden, dat was voor
Rembrandt de bijbel, die zijn moeder hem had leren lezen. Een bijbelse geest
van innerlijkheid heeft Rembrandts schilderijen steeds meer doorstraald, al was
de ontmoeting met Rubens ook wel belangrijk om hem te helpen zijn calvinistisch milieu te overwinnen en een verzoening te vinden — zij het een andere
dan die van Rubens — tussen kunst en geloof. Zelfs de christelijke thematiek in
Rembrandts werk bekommert zich verbazend weinig om de afstand welke het
protestantisme van zijn tijd nam tegenover alle katholieke traditie (hoe vaak
heeft hij Maria niet afgebeeld !). Maar dit was voor Rembrandt niet het belangrijkste, zoals we verder nog zullen zien.
De Spanjaard en de Nederlander zijn beiden dus gekenmerkt door een gelovigheid die in hun tijd ongewoon was. Bij El Greco staat zij eigenlijk reeds van
of de aanvang vast in een onwankelbare traditie; bij Rembrandt evolueert en
groeit zij in een geloofscrisis en in de ontplooiing van zijn menselijke persoonlijkheid. Deze gelovigheid is wellicht ook de reden waarom ze beiden, ieder in
zijn tijd, door de „officide wereld" niet begrepen werden.
El Greco was te zeer op innerlijkheid gericht om mee te gaan met de goed
bedoelde grandioze utopie van Filips II, die droomde van een aardse realisatie
van het Rijk Gods. En Rembrandt kon zich te weinig conformeren aan de
krampachtig calvinistische en anderzijds ook ijdele burgerij, om daar begrip te
vinden voor zijn onverbiddelijk waarheidszoeken. Vanuit hun persoonlijke religiositeit waren beiden onbekwaam zich aan te passen aan het doorsneedenken
van de publieke opinie, stonden zij in een wezenlijke oppositie tegen al het „representatieve" van hun tijd, tegen alle cliche's van de gemeenschap waarin ze
leefden, tegen het bijbelse „van deze wereld".
Met de uiterlijke glans en roem van de Spaanse Gouden Eeuw heeft El Greco
zich nooit beziggehouden, wel met haar geestelijke kern, die haar kristallisatiepunt vond in de mystiek. Beelden van de triomf en de statie van het rijk en de
„conquista", hofscenes en dergelijke, heeft hij nooit geschilderd, wel gewijde
geschiedenis en heilige mensen; wel portretten van menselijke persoonlijkheden,
maar geen uiterlijke stijve „staatsieportretten". Bij Rembrandt is dit nog duidelijker. Bij hem kan men de ommekeer van het representatieve naar het persoonlijk menselijke volgen. Hoe hij zich afwendt van de smaak van zijn tijd, ziet men
in de „Nachtwacht", een werk dat door de opdrachtgevers als een representatieschilderij was bedoeld, maar dat door de schilder zo werd verinnerlijkt, dat het
door het publiek niet meer aanvaard werd.
Opvallend is bij beiden ook de bezetenheid, waarmee ze bepaalde motieven
telkens weer opnieuw schilderen, als wilden zij achter het zichtbare overal het
wezen, het absolute zoeken. El Greco heeft b.v. zestig keren de Heilige Franciscus geschilderd, de „grootste" navolger van de Heer, tegelijk bezieler van een
nieuwespiritualiteit. (Merkwaardig is dat Franciscus de enige middeleeuwse
heilige is aan wie ook Rembrandt een werk heeft gewijd). Rembrandt heeft iets
meer dan zestig zelfportretten gemaakt. Bij beiden dus een obsessie van de herhaling. En deze is niets anders dan een vorm van gelovige bezinning en vervoe-

DE VOETZOLEN VAN DE AARTSENGEL

339

ring, zoals men die ook aantreft in de muziek van Bach of in extatische dansen
van primitieven.
Van een strijdlustige confessionele houding is noch bij El Greco, noch bij
Rembrandt een spoor te vinden. El Greco staat volstrekt vanzelfsprekend in de
oude kerkelijke wereld geworteld, hij voelt zich thuis in de Byzantijns-katholieke
beeld- en geloofswereld, zonder problemen, maar dan ook zonder afweer tegen
anderen. Zijn vormen zijn „kerkelijk", doch hun bedoeling is niet, de triomf
van de eigen kerk tegenover een andere te tonen, maar de christelijke mens in
zijn geloof aan te Brij pen. Dit is zijn mystiek. Rembrandt komt uit het protestants-calvinistisch geloofsmilieu, maar het nuchtere calvinisme laat de schilder
in hem onbevredigd. In zijn eigen kerk voelt hij zich niet thuis, tegenover
katholieke motieven staat hij onbevangen. Dagelijks leest hij de bijbel, maar die
is voor hem meer dan woord, ook oorsprong van zijn wereldvisie. Zijn bijbelse
kunst valt als een zwerfblok in de protestantse kunst, ze past zelfs niet in het
vergeestelijkt christendom van de nieuwe belijdenis. Het enige waarmee hij
verwant is, zijn de protestantse muziek en kerkliederen, Bach en Paul Gerhard.
Naast de sterke verwantschap tussen deze twee groten bestaan er tussen hen
ook geweldige verschillen. Vooral deze verschillen moeten duidelijk maken wat
wij bedoelen als we spreken van een overgang van sacrale kunst naar religieuze
kunst, en verder, van een sacrale wereldvisie naar een religieuze wereldvisie.
We hebben boven reeds gezegd hoe Spanje en de Nederlanden in deze tijden
deels vervlochten, deels tegenovergesteld waren. Deze verhouding was zeer
karakteristiek voor de baroktijd: een naast elkaar staan van intenties die wel, en
realiteiten die niet te verenigen zijn. We weten natuurlijk niet wat El Greco
over de kunst van Rembrandt en Rembrandt over die van El Greco zou gezegd
hebben. Zouden ze ontdekt hebben wat hun gemeenschappelijk was? Of zouden
ze — wat toen heel goed mogelijk was — alleen maar oog gehad hebben voor
wat hen scheidde? In het teken van de oecumenische strevingen van vandaag
zien wij in de verschillende confessies gemeenschappelijke trekken, die veertig
jaar geleden door de wederzijdse oppositie volledig verborgen werden gehouden. Maar het komt er hier niet op aan, de toenmalige subjectieve gevoelens
van Spanjaarden en Nederlanders te achterhalen, maar wel wat zij objectief met
hun werk betuigen, als vertegenwoordigers van verschillende confessies.
El Greco en Rembrandt zijn echte „vertegenwoordigers" van hun geloof.
Maar ze zijn helemaal geen confessionele representatiefiguren. Tegelijkertijd
staan ze volop in hun tijd en overstijgen ze hun tijd. Ze zijn ,nooit in de verleiding gekomen, het christendom naar hun vermeend goed recht uit te buiten
ten voordele van een bepaalde historische vorm van het christendom.
In El Greco zijn de tradities van de Byzantijnse en de Westerse geloofswereld
gesynthetiseerd in een zeldzaam zuivere vorm. Een korte terugblik maakt duidelijk wat we hiermee bedoelen. Het vroege christendom stand aanvankelijk
vreemd tegenover elke cultuur. Toen echter in de hellenistisch-konstantij nse
ommekeer de gedachte van een evangelisch Godsrijk versmolt met de gedachte
van een aards rijk, werd het christendom omgevormd in een sacrale cultuur.
Over het evangelie werd een brug terug gelegd naar de rituele en cultuele
godsdiensten van de grate cultuurperiodes. Er ontstond opnieuw een onderscheid
tussen het heilige en het profane. Heilig was de cultus, de eigenlijke godsdienst
met zijn riten, alles wat boven het natuurlijke zijn en handelen uitsteeg, het
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'bovenwereldse, de 'Ueberwelt'. Het gewone leven verloor zijn eigen waarde, het
was slechts 'werelds'. VOOrchristelijke symbolen en tradities kregen een christelijke interpretatie, vonden hun vervulling in het nieuwe eoon, en werden geintegreerd in de kerkelijke levensvormen van een gesloten christelijke gemeenschap.
Er ontstond een vaste christelijke sacrale wereld. Hieratisch streng, maar innerlijk vol religieuze spanning, schiep de ikonenkunst een heilige kanon. Deze
bleef in de sacrale kunst gelden tot aan de Renaissance.
In deze zin was 'El Greco' een Griek en hij is het oak gebleven. Maar hij
werkte in Spanje, en in hem leeft dan ook heel steak de Spaanse paradoks van
idealisme en realiteit, een spanning die juist de Spanjaarden zo gevoelig maakt
voor het uitdiepen (en ook het fixeren) van het sacrale. El Greco, de Spaanse
Griek, is de laatste geweest die in staat was de 'heilige kunst' in de Barak
levendig te laten doorschemeren. In sommige schilderijen, b.v. de 'Espolio',
de ontkleding van Christus, is dit nog heel duidelijk zichtbaar. Oak de sacrale
symboliek, die belangrijke personen groat voorstelt en onbelangrijke lieden
klein, wendt hij nog aan. Het merkwaardige feit, dat hij sommige motieven (als
b.v. de Boodschap, de Aanbidding der Herders, de Gekruisigde, de Extase van
Sint-Franciscus, enz.) met soms lange tussenpauzen opnieuw schildert zonder
noemenswaardige verschillen in de constructie, kan slechts verklaard warden
door deze heilige kanon, waar hij volkomen mee was vergroeid. Terecht heeft
men deze kunst naast die van de Egyptenaren geplaatst, die under alle antieke
culturen aan de strengste hieratische normen onderworpen was. We weten verder, dat El Greco Griekse boeken las en hij bezat in zijn bibliotheek het theologisch maatgevende werk van de christelijke sacrale cultuur: de „Heilige Hierarchie" van Dionysos de Areopagiet, een Byzantijnse theoloog uit de vijfde eeuw.
Hierin wordt de onderlinge verhouding aangegeven tussen het hemelse en het
aardse rijk, die beide tot het sacrale behoren. Tot in de kleinste bijzonderheden
is hier vastgelegd hoe wij ons de 'bovenaardse wereld moeten voorstellen. 'Diesseits' en 'Jenseits', natuur en bovennatuur, hemel en aarde staan ook bij El
Greco duidelijk gescheiden naast en boven elkaar. Het religieuze vindt zijn
uitdrukking in de ibeelden van de bovenaardse wereld. El Greco's doel was van
religieuze aard; am zijn doel te dienen schildert hij de sacrale wereld. (Alleen
de portretten vormen hierop een uitzondering. Afzonderlijke landschappen heeft
hij niet gemaakt; ook zijn afbeeldingen van Toledo zijn mystieke visioenen.
Nauwelijks enige afbeelding van het dagelijkse leven, alleen zijn familie). Het
uitbeelden van het bovenwereld.se bekleedt in zijn werk een overweldigende
plaats. Maar zoals in iedere ware sacrale kunst, betekent dit tegelijk het uitbeelden van de innerlijke wereld. Het religieuze in het inwendige van de mens, zijn
geloof, wordt in de beelden van de sacrale wereld symbolisch voorgesteld.
Een typisch voorbeeld daarvan is het beroemde schilderij 'De begrafenis van
Graaf Orgaz' (1586). Het bestaat uit twee niveaus, een aards niveau en een
hemels. Onderaan, op het aardse viak, staan de mensen van deze wereld, die
deelnemen aan de begrafenis: ridders, geestelijken en de dode zelf. Boven de
hoof den van deze rij begint de hemel, met wolken, engelen, heiligen en Christus
in hun midden. Over de lijn die de grens vormt tussen deze twee werelden
laaien de vlammen van de kaarsen. Op de grens die de wereld nog raakt, neemt
een engel de ziel van de dode in ontvangst, die de gedaante van een kind heeft
aangenomen: de dode treedt de andere wereld binnen als een nieuwgeborene.
Deze twee werelden zijn natuurlijk niet helemaal zonder onderling contact; zij
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doordringen elkaar geheel natuurlijk. Dit wordt zichtbaar aan de twee gestalten
die het lijk van de graaf dragen. Volgens de legende waren het immers de
heilige Stefanus en de heilige Augustinus die de uitvaart deden in plaats van de
pastoor. De hemelse personen zijn bijzonder duidelijk in liturgische en heilige
sacrale gewaden gehuld, als teken van hun bovenaardsheid. Opvallend is bij
El Greco, dat ondanks alle scheiding tussen de twee gebieden, in de grondstructuren het bovenaardse nooit door veruiterlijkte sacrale symbolen als nimbussen en heiligenkroontjes, tot iets heel vreemds is verstard. Natuurlijkheid is
er ook in de hemel. Men mag niet vergeten dat El Greco uiterlijk uit de Renaissance stamt en daarom de natuur, en meteen het profane, anders in zijn werk
betrekt dan, de Middeleeuwen. Maar de wijze waarop hij het sacrale en het
profane verenigt, getuigt voor zijn eenvoudig, gelovig leven in beide levensgebieden. Deze natuurlijkheid stoort niet, klinkt niet vals, is geen ijle opsmuk.
De hemel ziet hij weliswaar met aardse ogen, maar hij ziet iets 5.chter de beelden. Ondanks alle zakelijkheid staat men hier buiten ruimte en tijd. Geen
bepaalde aardse ruimte (kerk of graftombe) is te onderscheiden. Men vergelijke
dit schilderij maar eens met de zakelijkheid van zovele renaissanceschilderijen.
Hier wordt gezocht naar het echt bovenaardse. El Greco sloot bij het schilderen
vaak de gordijnen, am niet door het licht van deze wereld gestoord te warden.
Niet steeds is El Greco geslaagd in de synthese van bovenaardsheid en natuur.
Vaak heeft het profane, het naturalisme de echte sacrale uitdrukking verstoord
en de oude stijlwetten doorbroken. (Zoals Rembrandt, in omgekeerde richting
dan, in de praktijk vaak elementen heeft opgenomen uit een principieel overwonnen sacrale stijl). Greco's afbeeldingen van de kruisdragende Christus b.v.
zijn niet altijd overtuigend in de verbindiag van realiteit met allegorie. Hetzelfde geldt voor een heilige Antonius van Padua, Wiens sacraal embleem, een
statig vastgehouden lelie, slecht past bij de overigens levendige en natuurlijke
gestalte. Nog groter wordt de kloof in het koningsbeeld van de heilige Lodewijk( ?), die schepter en kroon draagt als toneelrekwisieten. Juist hier, in de
'aardse' sacrale domein, gaat de sacrale symboliek niet meer op. Het individuele
van de menselijke gelaatstrekken is zo sterk uitgewerkt, dat de „typische"
attributen er niet meer bij passen zoals in de Middeleeuwen. Het menselijk
persoonlijke is bij El Greco inderdaad reeds sterk aanwezig, vooral in zijn
„portretten" van heiligen met uitgesproken karaktertrekken, al reiken ook deze
beelden door hun langwerpig gerekte vormen — een ware optiek van het bovenaardse — meestal nog tot in een andere dimensie. Het verheven menselijke,
tevens de verheerlijkte natuur, overstijgt b.v. in een beeld van de Verrezen
Christus (Prado) in zekere zin de sacrale beeldenwereld: Christus is hier een
naakte mens, een mooie figuur uit Nikes en bloed, die ongelooflijk koen in de
sacrale ruimte zweeft, aards en bovenaards tegelijk . . . . Christus, een visioen
van de volmaakte mens.
Zoals Fra Angelico in Italie, heeft El Greco in Spanje op een betoverende
wijze, zoals alleen iemand met een groat geloof dit kan, aan de sacrale wereld
waarin hij met overtuiging leefde, het lichamelijk menselijke toegevoegd. Uit
de heilige beeldenwereld van de traditie, de grond waarin zijn werk wortelt, laat
hij echte planten en 'bloemen opschieten. In El Greco wordt het beste van de
katholieke wereld van zijn tijd voortreffelijk weerspiegeld, maar hij laat ook
vermoeden dat het wezen van het katholicisme niet exhaustief te vatten is in
deze tijdsgebonden vormen.
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De barokke beweeglijkheid van El Greco's figuren mag ons niet misleiden:
deze Bijzantijnse Spanjaard was in zijn houding onwrikbaar, definitief. Rembrandt was geheel anders. Verandedijkheid en ontwikkeling zijn de hoof dkenmerken van zijn leven en scheppen. Nemen we b.v. van ieder een jeugdwerk
en een later werk met hetzelfde tbema, en vergelijken we die dan met elkaar.
Van El Greco kennen we een 'Jezus verdrijft de kooplieden uit de tempel' uit
zijn Italiaanse periode (1571) en een uit zijn Spaanse tijd (na 1604). In het
eerste schilderij is nog wel de hele uiterlijke renaissancistische glans en praal te
zien die hij van Tidaan geleerd had, terwijl het tweede, van meer dan dertig
jaar later, meer eenvoud en innedijke gloed bezit, maar de schikking van de
achtergrond voor alle figuren, ja zelfs hun houdingen, zijn in alle wezenlijke
trekken dezelfde gebleven. Rembrandt schilderde twee keer 'David, die voor
Saul op de harp speelt', in 1631 en in 1665. Hier verdwijnen niet alleen de
uiterlijkheden, de coulissen en de theatrale opmaak, maar de hele opbouw van
het tafereel is wezenlijk veranderd. Wat in de eerste versie een hoof se scene
was, is in de latere gereduceerd tot de ontmoeting van twee mensen. Het motief
en de personen zijn volledig anders geconcipieerd. El Greco volgde een vaste
kanon. Hij houdt zich aan het motief, dat hij uit traditie of eigen aanschouwing
eens en voor goed op een bepaalde wijze geobjectiveerd heeft. Rembrandt kent
zulk een traditie niet. Hij evolueert en met hem evolueert het motief, daar hij
zich geroepen voelt om subjectief te zien. „Seine Kunst is ohne Konvention, hat
sich selbst gestaltet, ausserhalb aller Ueberlieferung" (Hausenstein).
Hoe persoonlijk hij ook aanvoelt, bij El Greco gaat het ook om het geloofsgoed. Rembrandt daarentegen is volledig onkerkelijk. Van El Greco kent men
nauwelijks een zelfportret; Rembrandt heeft er tientallen gemaakt, als wilde hij
(in zichzelf) het geheim van de menselijke persoonlijkheid doorgronden en
periodisch rekenschap geven voor God van wat Gods schepsel is. De vaste
beelden van de bovenaardse wereld wijken voor de schemerende geheimen van
de aardse werkelijkheid. De natuur, het landschap, het banale dagelijkse leven
bekleden een overwegende plaats in zijn werk. Nog bestaat voor hem wel de
gewijde wereld van de bijbel, doch hij schildert niet de beelden uit de prof etische boeken, die in de vroegere sacrale wereld tot heilige bovenaardse symbolen
zijn geèvolueerd, maar scenes uit de historische boeken, waarin de bijbel van
het aardse leven vertelt. Het toneel waar het goddelijke zich afspeelt, is voor
hem het menselijke, het aardse. Een hierboven en een hierbeneden in de zin van
El Greco kent hij niet, en zijn gelovige mensen worden op enkele uitzonderingen na, niet getypeerd door een blik ten hemel zoals bij El Greco. Deze „realistische" verwijzing naar het bovenaardse is bij El Greco meestal nog innerlijk
beleefd of grenst vaak aan de mogelijkheid ervan. Bij Rembrandt ligt het bovenaardse in de mens zelf, het leeft reeds in de aardse dingen zelf, het transcendente is niet langer in het bovenwereldse zichtbaar, doch in het immanente.
Maar aangezien zelfs de historische verhalen van de bijbel niet alleen van aardse
figuren maar ook van bovenaardse wezens vertellen, moest Rembrandt zich ook
bezig houden met voorstellingen van een ondubbelzinnig sacraal karakter. Deze
bovenaardse wezens in zijn werk zijn Jahweh-God, Jezus de noon van God,
de Engelen en het goddelijke van de Epifanie.
Zoals El Greco geen zuivere ikonenschilder meer kon zijn, zo kon Rembrandt
nog geen zuiver profaan-religieuze schilder zijn. Hij was wel niet gebonden aan
een kerkelijke kunsttraditie, maar in het Reformatorisch Christendom bestaat er
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een tegenhanger van het katholieke sacrale: het bijbels woord. Hij drukt dit uit
op zijn eigen wijze, ook als hij daardoor gedwongen wordt zijn motievenkring
— het natuurlijke — te doorbreken. De manier waarop hij dit doet, wijst zowel
op zijn diep geloof als op zijn geniale artistieke nalviteit. Hij vermijdt alle
feestelijke sacralisering. Er zijn in Rembrandts werk weinige voorstellingen van
de God uit het Oude Testament („God van Abraham en Josue"). Hoewel hij
God (meestal) met een lichtschijn omgeeft, blijft alles natuurlijk en vanzelfsprekend, passend in de bijbelse verhaaltrant. Op enkele uitzonderingen na zijn
ook zijn engelen wezens die in het dagelijkse leven staan, zo vanzelfsprekend als
het hondje dat naast Tobias loopt. Vaak grenst het aan het wonderbare, hoe
onbevangen deze engelengestalten, eigenlijk geheel aardse mensenwezens, vleugels aan hun lichaam kunnen dragen. De gevleugelde engel die Daniel troost
brengt, is als een aardse broer; hij is weinig bovenaards en toch straalt hij een
gloed en een warmte uit die niet „van deze wereld" zijn. En de engel Rafael
vliegt zo natuurlijk van Tobias' familie weg naar de wolken toe, dat men er
zelfs niet over verwonderd is dat deze hemelse figuur, in een realistisch perspectief, de toeschouwer zijn voetzolen laat zien. Op een ets van latere datum ziet
men bijna alleen nog maar de voetzolen van de engel. (Welk een banaliteit,
van het standpunt der ikonenkunst!). Bij El Greco blikken de ogen der mensen
ten hemel op, naar de bovenaardse sacrale wereld. Bij Rembrandt is het omgekeerd: de hemelse wezens tonen ons hun voeten, die door het stof van de aarde
zijn gegaan. De richting is veranderd.
Steeds duidelijker begint bij Rembrandt het licht een eigen rol te spelen. Bij
Caravaggio is het licht een eenvoudig natuurverschijnsel, dat met schildertechnische middelen tot gelding wordt gebracht; er steekt niets buitengewoons
achter. Bij Rembrandt is het licht een geheim. Zoals de engelen behoort het tot
een hogere wereld, of het uit de kribbe straalt, of uit een heilig lichtende
gestalte of uit een niet nader te bepalen plaats. De sacrale oorsprong van zulk
een voorstelling is hier zichtbaar aanwezig; ook El Greco heeft overigens van
dit „kribbelicht" gebruik gemaakt. Maar bij Rembrandt is het zodanig met het
eenvoudig dagelijkse leven vermengd, dat men het bovenwereldlijke ervan niet
meer ervaart als van buiten komend, maar oplichtend uit het inwendige van de
wereld hierbeneden. Terwijl vroeger in ikonen en mozaIeken het bovenaardse
lichtend werd in symbolen van goudglans, wordt hier fysisch licht getoond, al
blijft de bron waaruit het straalt verborgen. Het goddelijke, het gelovige, het
christelijke wordt hier in de schoot van de schepping beleefd, met behulp van
dingen en beelden van het geschapene. De religieuze 'Ueberwelt' wordt een
religieuze 'Innenwelt'.
Hoe vreemd dit ook mag klinken, de voorstelling van Christus heeft Rembrandt wellicht voor grotere problemen gesteld dan de voorstelling van Jahweh
of de Engelen. Deze baadden nog volledig in een oudtestamentische visie. Jezus
was echter de God-Mens. Om hem voor te stellen, is een totaal ander realisme
vereist. De oude sacrale symboliek van de verheerlijking kende deze moeilijkheid niet; de moeilijkheid ontstond met de nieuwe natuurvoorstelling van de
Renaissance. Van dan of weifelen de Christusvoorstellingen voortdurend tussen
de uitbeelding van het goddelijke en die van het menselijke. Slechts enkele
kunstenaars slaagden er soms in beide aspecten te verenigen. Men kan zich afvragen, of sindsdien de voorstelling van Christus niet principieel en voorgoed
problematisch is geworden.
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Over El Greco's progingen hebben we reeds gesproken, over de geslaagde en
de mislukte in de stijl van het typisch Spaanse naturalisme. Ook bij Rembrandt
treft men de twee aan, en het ziet er bijna Haar uit, dat hij meer gefaald heeft
dan geslaagd is. Telkens als hij in Jezus het goddelijke, het transcendent bovenaardse wil tonen, faalt Rembrandts overtuigende natuurlijkheid in de 'behandeling van de figuren. Hoofd, aangezicht en gebaren van de Messias krijgen iets
boven- en buitennatuurlijks dat een beetje modelachtig, geidealiseerd en gekunsteld aandoet, iets wat Rembrandt — en men merkt dit ook eigenlijk helemaal vreemd is. Bij een vroege voorstelling van de verschijning van de verrezen
Zaligmaker aan Magdalena (1638) is Jezus een aardige bukolische tuinier. In
hetzelfde motief van 1657 heerst een vreemde zoetheid. Ook de predikende
Jezus bezit meestal (op het schilderij van 1635/1636 en zelfs in 1652 op de
prachtige gravure „La petite Tombe") een onnatuurlijke pietistische aanstellerigheid, die zelfs helemaal niet past in de realiteit van de omgeving. Zelfs de
Emmausbeelden zijn hiervan niet helemaal verschoond. Men merkt iets zwakkelijks en zoetelijks in vele van deze figuren en men speurt er zelfs reeds
de „Kitsch" in, waaraan zijn epigonen zich zullen bezondigen. Het schijnt vaak
alsof Rembrandt schroom had om Jezus krachtig, mannelijk uit te beelden; alsof
hij angst had, iets te vervalsen, aangezien het goddelijke in onze wereld vaak
een onbeacht bestaan leidt en in kleinen en deemoedigen te vinden is.
Naast deze problematische voorstellingen zijn er natuurlijk toch ook de
andere.... Meestal zijn dit echter schetsen, waarin de totaal natuurlijke spontaneiteit de eerste warp deed en waarin nog geen overwogen nadere precisering
door bijzondere gebaren (tekenen van heiligheid) meespeelde. Ook de voorstellingen van de kruisiging, vooral die uit de latere periode, zijn niet zozeer door
dit protestantse sacralisme aangetast, omdat bier niet de moraliserende prediker
wordt voorgesteld, maar de grote perspectieven van het goddelijk drama.
De werkelijk grote en geslaagde Christusportretten zijn echter langs een
andere weg ontstaan, namelijk in die momenten waarin Rembrandt niet uitging
van de sacrale, ideale figuur van de Heiland, maar de Godmens zichtbaar maakte
in een gewoon menselijke mens, als langs een omweg, langs een immanent
medium; daar waar hij kon scheppen met middelen waarin Christus zich als
het ware opnieuw in de tijd openbaarde.
In de Renaissance begonnen de kunstenaars menselijke individualiteit te schilderen. De eigenlijke ontdekking van deze tijd is de menselijke persoonlijkheid;
de minst tijdgebondene en waardevolste scheppingen van de Renaissance zijn de
zuivere portretten. Met de voorstellingen van personen die in conventionele
motieven zijn ingebouwd, is het al iets anders. Ofwel ontbreekt hier de echte
vrijheid en waarachtigheid van het persoonlijke, omdat de figuren verkleed zijn
in de gewaden en gebaren van mythologische en bijbelse motieven; of wet staan
de 'figuren er als vreemde dingen in een sacraal schema, waarin ze innerlijk niet
'betrokken worden. Het motief wordt aldus een louter artistiek „arrangement"
rond een mensenportret, dat een geheel eigen ander perspectief heeft. Staatsieportretten van een nog slechts toevallige sacrale schilderkunst. Bij El Greco
vindt men dit soort portretten dat aan motieven gebonden is, slechts zeer zelden. Hij is een 'bijna zuivere portretschilder, zoals hij een zuivere sacrale schilder
is. En hetzelfde geldt voor Rembrandt. Zijn bijbelse kunst is vrij van alle
personenstaatsie. Steeds ziet hij het motief, heeft hij alleen het motief op het
oog, gnat hij intens op het motief af. Maar ook bij hem ontbreken de portretten
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niet. Maar weer is er iets veranderd. Men vermoedt — en het is betekenisvol
dat men het niet heel zeker weet dat Christus aan de geselzuil (rond 1646)
zijn zoon Titus voorstelt. Het is Titus, de zoon van de meester, maar er is geen
twijfel mogelijk: Rembrandt wilde niet zijn zoon voorstellen. Hij wilde Christus
tonen, niet de voorstelling die hij van de historische Messias als sacrale figuur
had, maar de Zoon Gods, zoals Hij in ieder mens, ook in zijn zoon Titus, op een
geheimnisvolle wijze aanwezig is. Geen enkel uitwendig teken, niets, behalve de
geselzuil, herinnert nog aan de gewijde geschiedenis. Slechts een naakte, gebonden jonge man is te zien. Wie geen christen is en Rembrandt niet kent, vermoedt hier geen enkel sacraal motief meer; hij ziet alleen een mens, weliswaar
in een aangrijpende houding. Het heilige is hier geen zichtbare kategorie op
zich, naast het profane; het is in het profane verborgen, of — als men het gaat
zoeken — schijint het door het profane heen naar 'buiten als zijn innigste goddelijk wezensteken. Hier in de mens is Christus, maar slechts dan wanneer de
mens, — zonder dat hij op zijn beurt zeif in zijn zelfstandigheid gesacraliseerd
wordt — het christelijke in zich openbaart.
Het heilige in het profane, het transcendente in het immanente en het individuele, het bovenaardse in het doodgewoon dagelijkse, dat is het wat Rembrandt
— zoals nauwelijks iemand voor hem — trachtte uit te beelden. Daarmee heeft
hij de sacrale kunst wezenlijk vervangen door een nieuwe, religieuze kunst. En
meteen werd hij de „stamvader van de moderne schilderkunst" (Hausenstein).
Men kan op tientallen van zijn schilderijen wijzen en telkens er het prof aan
religieuze van aantonen: b.v. zijn Kerstmisvoorstellingen (1652), die volledig
in aardse schamelheid zijn gedompeld. En wat wij boven over het portret schreyen, geldt ook voor de natuur, die steeds soberder en tegelijk voller wordt. Met
een voor zijn tijd ware genialiteit, heeft hij sommige dingen geanticipeerd die
bij voorbeeld in de kerkelijke kunst pas in de twintigste eeuw algemeen zouden
doorbreken. Rembrandt heeft niet alleen buiten de katholieke sacrale wereld
geleefd, maar zich ook steeds verder van het protestants-bijbels „sacralisme"
verwij derd.
El Greco en Rembrandt staan op een keerpunt der tij den. De ene vatte het
beste uit het katholieke verleden, de hele katholieke aanschouwingswereld zoals
die tot aan zijn tijd gegroeid was, voor het laatst wellicht, zuiver samen en
vermoedde reeds dat een nieuwe christelijke bestaanswijze in aantocht was.
Rembrandt gaat onbezorgd de nieuwe weg en overwint de sacrale verstarring
die in zijn tijd de Reformatie begint te bedreigen. De Spanjaard en de Nederlander zijn broeders, tegelijk verwant en verschillend, en verkondigers van een
veranderend maar altijd levend geloof.

CONCILIEKRONIEK

Episcopaat en Primaat
P. FRANSEN S.J.
,

N de voorbereidingstijd die aan het Concilie voorafging, is er over geen ander' werp zoveel geschreven als over de verhouding tussen het bisschopsambt en
het pauselijk primaat. Dogmatisch wilde Vaticanum II het werk van het Eerste
Vatikaans Concilie voortzetten en aanvullen, dat onvoltooid was gebleven. De
oorlog tussen Napoleon III en Bismarck had het Concilie „sine die" doen schorsen. De constitutie „Pastor aeternus", waarin het Primaat en de onfeilbaarheid
van de Paus gedefinieerd werden, werd aldus losgemaakt uit een omvangrijker
schema, dat als titel droeg: Over de Kerk. Primaat en onfeilbaarheid kregen een
beklemtoning die Vaticanum I niet zo bedoeld had.
Binnen en buiten het Concilie had men hartstochtelijk gestreden voor of tegen
de onfeilbaarheid. In de controverse hadden de theologische posities zich schrap
gezet. Zij die zegevierend uit de strijd kwamen, bewaarden na het Concilie een
verengd beeld van het Primaat. Daar kwam bij dat de Paus, ten gevolge van de
Italiaanse eenheidsstrijd, de „gevangene van het Vaticaan" werd: naast het Primaat kreeg hij ook nog een martelarenaureool. Uit dit alles ontstond een overschatting van het Pausdom, die het ware beeld van de Kerk dreigde te vertekenen.
Parallel met deze ontwikkeling groeide de Kerk uit tot een wereldkerk. Reeds
in 1870 gingen stemmen op om een grotere decentralisatie van het bestuursapparaat te vragen. De honderden „vota" welke de bisschoppen nu, op verzoek
van Johannes XXIII, naar Rome hebben gestuurd, drongen nog sterker aan op
deze decentralisatie en internationalisatie van de Curie. De houding van sommige mensen uit de Curie, voor en tij dens de Eerste Sessie, hun vele psychologische fouten, hun agressiviteit, hun onverdraagzaamheid en hun wantrouwen,
kan men dan ook niet begrijpen als men geen rekening houdt met de paniek die
hen heeft aangegrepen bij het lezen van deze rapporten. Niet alleen werd de
„status quo" in gevaar gebracht, wat voor alle administraties ter wereld een
doodsbedreiging vormt, maar men wenste hun „machtspositie" te beknotten.
Deze angstpsychose werd nog verscherpt door de verdeeldheid van de Italiaanse
Kerk over politieke vragen. Vele bisschoppen van de Curie, en de conservatieve
burgerij met hen, zijn geobsedeerd door het communistisch gevaar, dat in Italiè
niet te miskennen is. De grote Italiaanse kranten, Il Tempo, de Corriere della
Sera, La Nazione, om niet te spreken van het fascistisch weekblad Il Borghese,
dat brutaal spreekt van de „preti rossi", de rode priesters, zijn overtuigd dat de
Paus de Kerk naar de ondergang leidt. Intussen heeft het dagelijks contact met
bisschoppen uit de hele wereld wel een evolutie op gang gebracht die heilzame
gevolgen kan hebben.
Episcopaat en Primaat in de besprekingen
Principieel en uitdrukkelijk is de vraag naar de verhouding tussen Primaat en
Episcopaat op dit ogenblik nog niet behandeld. Met klem werd echter door vele
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bisschoppen gevraagd, dat het schema over de Kerk zo spoedig mogelijk op de
agenda zou komen. Dit is ten slotte gebeurd op 24 november. De bisschoppen
verlangden absoluut het schema althans in eerste lezing door te nemen, zodat de
commissie het zou kunnen herwerken voor de tweede Sessie in september 1963.
Over het ingediende schema zijn de meesten niet te spreken. Opgesteld door
de nu reeds berucht geworden theologie-commissie, bevat het wel enkele lyrische ontboezemingen over het bisschopsambt, maar in de grond handhaaft het
strak de theologie van het Primaat zoals die op het einde van de 19e eeuw werd
gedoceerd. Het vormt dus geen aanvulling op de Constitutie „Pastor aeternus".
Op dit ogenblik kunnen wij nog niet zeggen hoe de discussies zullen verlopen,
maar vermoedelijk zullen zij niet veel verschillen van die over de Geloofsbronnen. Waarschijnlijk zal de oppositie zelfs groter zijn: de kwesties betreffende
Schrift en Traditie waren voor vele bisschoppen te spitsvondig en technisch,
maar wat een bisschop is, of althans welk gezag hij nodig heeft om ter plaatse
zijn kerk te besturen, dat weten ze heel precies.
Dat de vraag naar de verhouding tussen Primaat en Episcopaat op het ogenblik dat wij dit schrijven, nog niet principieel aan de orde is geweest, betekent
echter niet dat ze nog niet is aangeraakt. Herhaaldelijk heeft ze, min of meer
direct, een rol gespeeld in de discussies.
De discussies over de Liturgie
De constitutie over de Liturgie verzaakte uitdrukkelijk aan elke dogmatische
definitie. Zij wilde alleen de openbare cultus hervormen. In het ,eerste hoofdstuk, dat de algemene principes uiteenzette voor een gezonde hervorming, had
de voorbereidende commissie, gesteund door meerdere leden van de Centrale
Commissie, de volgende zinsnede ingelast: „Het behoort tot de competentie van
de bisschoppenconferenties, voor hun eigen landen te bepalen, hoe en in welke
mate de volkstaal in de Liturgie kan gebruikt warden, en deze decreten moeten
dan door de H. Stoel goedgekeurd worden". De tekst luidde precies: „ . . . limites et modum linguae vernaculae in Liturgiam admittendae statuere, actis a
Sancta Sede recognitis".
Door de subcommissie voor de amendementen, die de correcties van de Centrale Commissie in het definitieve schema moest verwerken, werd deze zinsnede
als volgt veranderd: „limites et modum linguae vernaculae admittendae Sanctae
Sedi proponere", d.i. „de bisschoppenconferenties zullen de wijze waarop zij in
hun landen de volkstaal wensen in te voeren, aan de H. Stoel voorleggen". De
eerste tekst schoot zogenaamd tekort aan „de verschuldigde eerbied tegenover
de H. Stoel". De persoon die dit gezegd heeft, is een verdraagzaam man en
helemaal geen integralist. Het tekent des te duidelijker een theologische mentaliteit, volgens welke alle gezag in de Kerk teruggaat op de Paus. Volgens de
tweede tekst krijgen de bisschoppen niet het recht om zelf te bepalen wat hun
opportuun lijkt, maar hebben zij alleen het recht om voorstellen in te dienen.
Een bisschop noemde dit artikel dan ook totaal overbodig: het recht om voorstellen in te dienen bij de H. Stoel hebben de leken al, en dan zeker de bisschoppen.
Het probleem van de verhouding tussen Episcopaat en Primaat werd aldus op
een zeer concrete, zij het tamelijk beperkte wijze gesteld: wie heeft de competentie om te beslissen over het opnemen, eventueel het uitbreiden van het ge-
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bruik van de volkstaal in de Liturgic? Voor de zaak zelf was het echter uiterst
belangrijk, dat de vraag eerst op deze wijze werd gesteld. Theologisch is de
kwestie immers niet zo gemakkelijk, en het is niet zeker dat het Concilie in staat
zal zijn ze op totaal bevredigende wijze op te lossen. Volgens velen is de vraag
theologisch nog niet rijp. Maar de Kerk is geen systeem. Zij is een leveed
Lichaam. Zij heeft dikwijls moeten handelen, voordat de theologen klaar waren
met hun disputen. Het is voor de Kerk van grater belang dat de bisschoppen
onmiddellijk enkele competenties, hoe beperkt ook, toegewezen krijgen, dan dat
deze afgeleid worden van theologische principes die nog niet helemaal tot klaarheid zijn gekomen. Op deze wijze kunnen de discussies over de volkstaal in de
Liturgie historisch een fundamentele betekenis krijgen voor de evolutie van de
bestuursvormen in de Kerk.
De discussies over de Geloofsbronnen
De interventie van de Paus, die de discussies over de Bronnen van de Openbaring uit het slop hielp, heeft meteen concreet getoond hoe de Paus zijn Primaat uitoefent, in dit geval als President van het Concilie. Veel meer dan een
theocratisch alleenheerser, zoals sommigen hem zien, is hij de band van eenheid
voor zijn „broeders in het Episcopaat". Maar ook in de discussies zelf over
Schrift en Traditie speelde de vraag naar de verhouding tussen Primaat en
Episcopaat indirect een rol.
De „conservatieven" zien de Openbaring meer abstract, als een goddelijke
mededeling van waarheden, waaruit zij dan met logische consequentie hun
theologie afleiden. Tevens leggen zij zeer sterk de nadruk op het gezag, veel
minder op de inwendige leiding van de H. Geest in alle gelovigen. Als zij van
Traditie spreken denken zij haast uitsluitend aan de Paus en de bisschoppen,
vooral aan de Paus. Het is ten slotte de Paus die de Overlevering bepaalt en
doorgeeft.
Wij hebben deze mentaliteit ontmoet in Amerika, nog deze laatste zomer.
Daar leert men in sommige theologische faculteiten, dat de Schrift de „primitieve", d.w.z. nog onbegrippelijke en onsystematische ( !), weergave is van de
geopenbaarde waarheid, vastgelegd in een tijd waarin de Kerk nog naar een
juiste bepaling van zichzelf zocht. „Men kan de Schrift trouwens interpreteren
zoals men wil". In deze sceptische uitspraak openbaart zich het wantrouwen van
de Angelsakser tegenover de „spitsvondige wetenschappelijke analyses" van de
Europese continentalen. Alleen het Leergezag van de Kerk leert duidelijk wat
wij moeten geloven. Het leergezag bestaat voor hen ook wel uit de Concilies, en
dus de bisschoppen, maar de klemtoon valt toch weer op de Paus. Hetzelfde
hebben wij gehoord op een theologencongres in Oostenrijk, waar een plechtige
Duitse professor niet zonder emfase verklaarde: „Meine Herren! Nur das Lehramt der Kirche gibt uns eine Antwott !".
Op het Concilie discussieerde men echter niet alleen over de zaak zelf, maar
ook over het recht. Op 17 november verklaarde kard. Ottaviani dat het Concilie
het recht niet bezat om een schema in zijn geheel te verwerpen. Dit was al eerder gezegd door andere „conservatieven". Verschillende andere bisschoppen
dachten overigens ook dat het afwijzen van het schema op zijn minst een onheus
gebaar was tegenover de H. Stoel. Steeds drukten leden van de Curie erop dat
dit schema in de Centrale Commissie was goedgekeurd „door 'bekende theologen
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en universiteitsprofessoren uit heel de wereld", en daarna door de Paus aanvaard en aan het Concilie ter bespreking voorgelegd. Kard. Ottaviani is een
jurist. Hij baseerde zijn uitspraak op canon 222 § 2 van de Codex van het Kerkelijk Recht: „Aileen de Paus bepaalt de onderwerpen die op een Concilie besproken worden en de te volgen procedure".
Tiidens de interventie van Ottaviani liet een bisschop echter een briefje doorgeven aan de President van die dag, Kard. Gilroy, die het onmiddellijk voorlas:
„Is het niet gewenst in deze discussie rekening te houden met artikel 33 § 1 van
het regolamento ?" Dit artikel luidt: „Elke Vader mag zijn mening uiten over
elk schema dat voorgelegd wordt, en vragen dat het aanvaard, verworpen, of
verbeterd wordt".
Dit incident typeert precies de stellingen van de twee partij en. Op het eind
werd er over deze rechtsvraag bijna even hevig gediscussieerd als over de zaak
zelf. Men ging zelfs verder. De oppositie liet zich meeslepen in een discussie
zonder eind over de „mens Summi Pontificis", de eigenlijke gedachte van de
Paus. Elke partij zocht naar citaten uit teksten van Pius XII en Joannes XXIII
om die in hun arsenaal op te nemen. Het is een onhebbelijke gewoonte geworden in Romeinse kringen, altijd met de „mens Summi Pontificis" voor de dag te
komen. De Paus is geen bron van Openbaring, en zijn persoonlijke mening
heeft geen dogmatische waarde noch bindende kracht. Hij heeft enkel een zending en .een functie ontvangen van gezag en leiding voor het bewaren van het
geloofsgoed, en alleen zijn formele gezagsdaden hebben kracht van wet, en dan
nog elk volgens hun eigen aard. Een encycliek is geen dogmaverklaring, en een
toespraak tot wielrenners is geen encycliek.
Maar het tekent weer een theologie die het pauselijk Leergezag overschat, op
de spits drij ft, en losmaakt van het leergezag van de 'bisschoppen. In haar uiterste consequentie beweert deze theologie: de bisschoppen zijn er op een Concilie
alleen als uitzonderlijke raadgevers van de Paus. Hij laat zich door hen voorlichten, maar hij treft de beslissing. In het kerkelijk recht staat echter dat het
Concilie ,,samen met de Paus het hoogste gezag heeft in de Kerk". En dit
samen-zijn van bisschoppen en Paus geldt ook buiten het Concilie. Dit sluit het
pauselijk primaat helemaal niet uit, maar het onderstelt een meer organische en
collegiale opvatti:ng van het kerkelijk gezag. Iedere bisschop heeft zijn onaantastbare zending, en de Paus bezit hierin een gezag dat zich over alle andere
bisschoppen uitstrekt, zonder dit nochtans op te heffen.
De bisschoppenconferenties
In ons vorig artikel hebben wij verteld, hoe de bisschoppenconferenties vanzelf zo'n grote betekenis hebben gekregen. Sindsdien zijn zij door blijven werken, ieder op haar eigen manier, en deze was nogal verschillend. Het kerkelijk
klimaat van de verschillende landen bepaalde grotendeels hun geest en hun
werkwijze. Op de wekelijkse Italiaanse bisschoppenconferenties wordt er niet
gediscussieerd. Men luistert naar de richtlijnen van kard. Siri. Toen onlangs een
Italiaanse bisschop de euvele moed opbracht een discussie aan te vragen, wend
deze niet geweigerd, maar niemand durfde het woord nemen. Gedurende de
discussies over het Brevier heeft kard. Wyszynski eens de mening van het Pools
episcopaat weergegeven zonder erom gevraagd te zijn. In Centraal Europa is een
Kardinaal heel wat meer dan een bisschop. Het best werkt de Panafrikaanse
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conferentie. Bijna iedere avond hebben zij voordrachten en gemeenschappelijke
discussies. Zij trachten altiid een zekere overeenstemming onder elkaar te bereiken voordat zij op het Concilie spreken. Enkele keren hebben sommigen wel
gemeend dat er niet genoeg rekening werd gehouden met minderheidsopinies —
er bestaat een groot verschil tussen de Engelssprekende en Franssprekende Afrikanen, voor een deel te wij ten aan de theologische vorming die zij van de Europese missionarissen hebben ontvangen—, maar dit is nooit zeer diep gegaan.
Persoonlijk zijn wij overtuigd dat het feit, dat de bisschoppen uit eenzelfde
land regelmatig samen zijn gekomen en deze wijze van werken hebben leren
waarderen, van uitzonderlijke betekenis zal blijven voor de geschiedenis van de
Kerk. Als de Constitutie over de Liturgie werkelijk een zekere competentie toekent aan deze bisschoppenconferenties, dan, zijn de meeste gereed om deze competentie met wijsheid en beleid op te nemen. En hier geldt weer hetzelfde: dit
kerkelijk feit is niet zozeer ontstaan uit speculatieve principes, maar veel meer
uit het leven zelf van de Kerk, zoals dit zich heeft ontwikkeld op het Concilie.
Het kerkelijk recht en de theologie zullen moeten volgen.
Speculatieve fundering van de bisschoppenconferenties
Is er dan helemaal geen theologie mee gemoeid ? We zeiden het al: er is de
laatste jaren ontzaglijk veel over dit onderwerp geschreven. Doch bijna uitsluitend in het Duits, het Nederlands en het Frans (wordt al niet gezegd dat het
Nederlands de derde grootste theologische taal is ?), talen die in de andere continenten niet gelezen worden. Wat de bisschoppen van deze continenten over
het probleem „denken", hebben zij meestal in Rome op het Concilie geleerd.
In de eerste plaats dienen we een onderscheid te maken tussen de fundamentele geloofspunten en de louter kerkelijke instellingen, die als zodanig voor
verandering vatbaar zijn. Wij geloven dat Christus het college van de Twaalf
heeft aangesteld, als herders van Zijn Kerk. Petrus alleen heeft in dit college
een eigen zending ontvangen, het Primaat, dat in de eerste tijden niet die organisatorische en institutionele rechtsvormen kende die het nu bezit. Wij geloven
dat de Paus en de bisschoppen samen de erfgenamen zijn van dit apostolisch
college. Aileen de Paus is de opvolger van an bepaalde Apostel, Petrus. De
overige bisschoppen zijn de opvolgers van de Apostelen in zover zij door hun
wij ding in dit collegiaal lichaam worden opgenomen.
Daarom neemt men veelal aan, dat elke bisschop, juist omdat hij een organisch lid is van dit lichaam, ook een zekere verantwoordelijkheid heeft tegenover de hele Kerk. In de encycliek „Fidel donum" (1957) heeft Pius XII dit
bevestigd: „Al is elke bisschop de eigen herder van dat deel van de kudde dat
aan zijn zorgen is toevertrouwd, toch blij ft hij als legitieme opvolger van de
Apostelen, door goddelijk recht, solidair verantwoordelijk voor de universele
zending van de Kerk".
Op aanschouwelijke wijze zien we dit verwezenlijkt in een Concilie. Een
Concilie is een louter kerkelijke instelling, een van de vele wijzen welke de
Kerk in haar recht heeft uitgewerkt, waarop de bisschoppen hun universele
zending praktisch kunnen uitoefenen. De ,bisschoppenconferenties zijn een
andere, zoals de nationale concilies en de synoden.
Waarop fundeert men de competentie van een bisschoppenconferentie?
Men kan er om te beginners een louter pragmatische motivering voor aanvoe-
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ren. De pastorale behoeften ontstijgen de grenzen van de parochie en zelfs van
het diocees. Overal ontstaan landelijke en internationale organisaties. Het bestuur van de Kerk moet deze beweging volgen. Dit is vooral gebeurd in die
landen waar de pastorale nood het hoogste was of als zodanig werd erkend.
B.v. in Frankrijk en in Zuid-Amerika. Bovendien vormt de bisschoppenconferentie een handige tussenschakel tussen het centraal bestuur en de plaatselijke
ordinarissen.
Vervolgens zijn er juridische beschouwingen. Het kerkelijk recht, in het begin
van deze eeuw gecodifieerd dus nog sterk in een 19e-eeuwse visie — kent
praktisch geen bisschoppenconferenties. Het getuigt van een tamelijk „atomistische" visie op het Episcopaat. Elke bisschop is volkomen onafhankelijk in zijn
eigen bisdom. Zijn gezag, wordt alleen beperkt door de Paus, die dit concreet
uitoefent door de Curie. Voor een canonist kan een bisschoppenconferentie
slechts dan een zekere competentie krijgen, d.w.z. met gezag optreden, als al de
bisschoppen van een land vrijwillig, als bij contract, een deel van hun gezag
overdragen aan de conferentie. Uit de discussies die wij bier in Rome hoorden
blijkt, dat Europa wel sterk aandringt op een betere erkenning van het bisschoppelijk gezag, maar van de andere kant, om historische redenen, nog het meest
weigerachtig staat tegenover een bisschoppenconferentie die een bindend gezag
zou hebben voor alle bisschoppen van het land. In de „jonge Kerken" heeft men
niet zoveel last van oude privilegies.
Ten slotte enkele meer theologische overwegingen. In de visie van de 19eeeuwse theologie op de Kerk kan alleen de Paus een zekere competentie geven
aan de bisschoppenconferenties. Als Plaatsvervanger van Christus heeft hij de
volheid van de kerkelijke macht. Door hem wordt een beperkte macht meegedeeld, verminderd of vermeerderd aan de bisschoppen. In de collegiale visie op
het Episcopaat ligt de zaak echter anders. De bisschoppen worden door hun
wij ding rechtstreeks door Christus, en dus niet eerst door de Paus, in hun collegiale gezagslichaam opgenomen. Door goddelijk recht krijgen zij met hun wijding een universele zending, die niet los te denken is van het Primaat. Dit goddelijk recht ontvangt nu van de Kerk, in een Concilie of door de Paus, concrete
institutionele vormen waarin de universele zending praktisch kan worden uitgeoefend. De Paus doet dus niets anders dan de universele zending juridisch
ordenen op het vlak van de kerkelijke instellingen. Dit is een van zijn opdrachten als Primaat: de eenheid van de Kerk te bewaren, ook op het institutionele
vlak.
Men kan zich verder beroepen op een principe dat St.-Thomas noemt „de
orde van de liefde". Onze liefde moet universeel zijn, maar concreet drukt ze
zich in de eerste plaats uit in de liefde voor de mensen die wij kunnen bereiken.
Hetzelfde geldt voor de bisschoppen. Hun zending is een zending van gezag,
maar in dienstbaarheid en liefde. Deze liefde is universeel, en hoe meer het
leven geinternationaliseerd wordt, des te gemakkelijker zullen de bisschoppen
een bredere verantwoordelijkheid kunnen uitoefenen tegenover steeds grotere
delen van de Kerk. Maar praktisch komt hun verantwoordelijke liefde het best
tot uitdrukking in een meer beperkte gemeenschap: de synode, het nationale
concilie, de nationale of continentale bisschoppenconferentie. Al spreekt men
veel van het vermeerderen van de Oecumenische Concilies, waarin de universele
zending van de bisschoppen het duidelijkst tot uiting komt, toch menen wij dat
om redenen van praktische en financiele aard, deze vergaderingen van heel het
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Episcopaat vrij zeldzaam zullen blijven. In de meer beperkte institutionele vormen van kerkelijk recht vindt de dieper gefundeerde solidaire verantwoordelijkheid van het 'bisschoppelijk gezag een veelzijdige, soepele en vooral menselijk
realiseerbare uitdrukking.
Maar over deze theologische vragen is men het nu juist niet eens. Het zijn
deze punten die door de theologen dieper moeten worden onderzocht. Intussen
gaat het leven van de Kerk verder. Als de bisschoppenconferenties op het Concilie een zekere competentie krijgen, ook zonder dat dit principieel gefundeerd
wordt, dan is er al heel veel gebeurd. Dit zal de theologen, de canonisten, en
vooral de bisschoppen zelf dwingen hun meer beperkte visie op het Episcopaat
gaandeweg te laten varen en een geheel nieuwe tending te aanvaarden die hun
door de Voorzienigheid in de moderne wereldkerk wordt aangewezen. In Rome
heeft men al vaak gezegd: na dit Concilie zal er een nieuwe opvatting van de
bisschop in de Kerk ontstaan.

LETTERKUNDIGE
KRONIEK

Dokter Anton Tsjechow
J. J. C. MARLET

haar korte inleiding tot de vertaling van Tsjechows Tsjernyj monach (De
INzwarte monnik 1 ) schreef Mevrouw A. Romein-Verschoor: „De psychologische sleutel tot zijn oeuvre blijft, vergissen wij ons niet, het feit, dat hij,
behalve schrijver, ook practiserend, en toegewij d practiserend geneesheer was:
hieruit is te begrijpen zijn grate kennis van mensen en milieu's en zijn als het
ware noterend realisme". De bedoeling van het hieronder volgende is deze
„sleutel" genuanceerd weer te geven en met illustraties te verlevendigen.
Anton Pawlowitsj Tsjechow werd 17 (29) januari 1860 geboren in Taganrog
aan de Zee van Azow. Zijn vader was kruidenier aldaar, een vrijgesteld liifeigene die in zijn vriie tijd viool speelde en schilderde, een godsdienstig man
maar tevens hard, zelfgenoegzaam en in zijn optreden tyranniek. Zijn zes
kinderen zagen zich door hem gedwongen hun tijd te verdelen tussen de
studie, de winkel en het kerkkoor waarin vader zelf ook zong. Moeder Tsjechow
was een zachte, lieve, meegaande vrouw. Over zijn broers en zusters sprekend,
noteert Tsjechow ergens: „Wat onze talenten betreft lijken wij op onze vader,
maar ons innerlijk wezen hebben wij van moeders zijde". Anton kreeg de
gelegenheid het gymnasium te volgen. In 1876 moest zijn vader vluchten teneinde aan zijn crediteuren te ontkomen. Het pas gekochte eigen huis ging onder de
hamer. Het gezin verhuisde naar Moskou en verviel tot armoede. Alleen Anton
bleef in Taganrog achter am het gymnasium of te maken. Then al moest hij
door middel van lessen geven in zijn eigen onderhoud voorzien. In 1879 ging
hij naar de universiteit van Moskou om geneeskunde te studeren. Zijn maandelijks stipendium uit hoof de van een studiebeurs bedroeg niet meer dan 25 roebel, zodat hij wel gedwongen was er iets bij te verdienen. Hij werd wat we
tegenwoordig een werkstudent noemen. Op 9 (21) maart 1880 verscheen zijn
eerste verhaal (De brief aan een geleerde buurman) in het tijdschrift Strekoza,
en sindsdien publiceerde hij korte verhalen en anecdoten in hurnoristische
bladen, ander het pseudoniem: Antosja Tsjechonte. Als student was Tsjechow
geen uitblinker, maar wel een conscientieus werker met grate waardering voor
de theoretische wetenschap. In 1884 behaalde hij zijn artsdiploma en maakte
hij een begin met De Geschiedenis van de geneeskunde in Rusland. Dit werk is
nooit klaar gekomen. Als afgestudeerd arts, assisteerde hij enkele maanden in
een provinciaal ziekenhuis. Hoffmann 2 ) vermeldt dat Tsjechow zich in Moskou
als huisarts vestigde en dat een tragisch voorval voor hem aanleiding was die
praktijk op te geven. Geroepen bij een familie waar vier personen aan tyfus
leden, vermocht dokter Tsjechow de moeder en een volwassen dochter niet meer
1) A. Tsjechow, De ztvarte monnik. ---- Amsterdam, 1938 (?).
2) R. Hoffmann, Anton Tsjechow.
Ciba-Symposium, deel 8, No. 3, 1960, blz.
138-141.
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te redden. De moeder hield tot aan haar dood wanhopig zijn hand vast. Het
beset van zijn onmacht, van de wanverhouding tussen zijn goede bedoelingen en
zijn beperkte mogelijkheden als medicus, bracht hem ertoe het naambord van
zijn deur te verwijderen. Dat de medische praktijk hem niet ten voile bevredigde, blijkt ook uit een bekentenis in een brief aan zijn vriend Soeworin (1888):
„De geneeskunde is mijn wettige vrouw, de literatuur is mijn maitresse. Wanneer de ene mij verveelt, breng ik de nacht door bij de andere. Dat is weliswaar
niet zoals het hoort, maar niet zo eentonig. Daar komt nog bij dat geen van
beiden door mijn ontrouw iets verliest" 3). Het grootste deel van zijn leven
bracht hij bij zijn maitresse door. Voor dat hij deze zichzelf relativerende
bekentenis onder woorden bracht, gaf hij vier bundels in het licht: Sprookjes
van Melpomene (1884), Bonte verhalen (1886), In de schemering en Onschuldige redevoeringen (1887) — voor de derde bundel viel hem in 1888 de helft
van de Poesjkin-prijs te beurt terwijl eveneens in 1887 zijn eerste toneelstuk
lwanow in het theater van Korsj te Moskou werd opgevoerd.
In het biografische werk over Anton Tsjechow wordt vrijwel nergens melding
gemaakt van Tsjechows moeder, als zou zij geen rol hebben gespeeld in zijn
bewogen 'even. Uit een brief aan zijn reef M. M. Tsjechow (10 - 5 - 1877)
zou men het tegendeel kunnen afleiden. Hij schrijft daar: „Voor ons bestaat er
niets dierbaarders in de gehele arglistige wereld dan onze moeder, en daarom
zou jij je vriend en dienaar zeer aan je verplichten indien je zijn half dood
moedertje ging troosten" 4). In mindere mate, met een al dan niet geformuleerd
beroep op de 'maitresse', verduisteren velen Tsjechows 'wettige vrouw' en met
haar de medicus A. P. Tsjechow die niet slechts een 'naambord' was. „Ik ben
arts en tot over mijn oren opgenomen in de geneeskunde", roept Anton Pawlowitsj uit in een brief d.d. 28-3-1886 aan D. W. Grigorowitsj 4). Hij was gemime tijd de enige dokter voor vijf en twintig dorpen in de buurt van Moskou,
behandelde meer dan duizend patienten geheel kosteloos bij zich aan huis en
gaf hun de medicamenten cadeau; tijdens een cholera-epidemie zette hij zich in
voor enige honderden doodzieke mensen; in Jalta werkte hij als lid van de Raad
van Toezicht ander vele straatarme tuberculoselijders die uit Odessa, Kisjiniew
en zelfs uit Charkow tot hem kwamen in het vaste vertrouwen dat Tsjechow
wel voor hen zou zorgen.
Volgen we de voetsporen van Tsjechow iets aandachtiger, dan zien we hem
in 1890 vertrekken naar het eiland Sachalien, een oord ten noorden van Japan
waarheen jaarlijks vele honderden bannelingen werden gedeporteerd, en dat
door Tsjechow wordt vergeleken met de franse strafkolonie Cayenne. Hoewel
iedereen hem dit ontraadde — een ernstige longaandoening had zich reeds
jaren tevoren bij hem geopenbaard — wilde hij zich persoonlijk op de hoogte
stellen van het lij den dat de ene mens de andere aandeed. In maart van dat
jaar, in brieven aan Soeworin, beschuldigde hij het russische yolk van barbarisme: „Wij joegen deze mensen in ketenen de kou in, tienduizenden wersten
hiervandaan, lieten toe dat zij zich met syphilis besmetten, stortten hen in het
verderf, vergrootten slechts de misdadigheid en schoven de schuld in de schoenen van de roodneuzige gevangenenoppassers. Nu echter weet heel beschaafd
Europa, dat zij niet schuldig zijn maar wij alien" 4). Tsjechow stond de in nood
3) Citaat uit de inleiding door Aleida G. Schot van Tsjechows „De echtgenoot" en
andere verhalen. r Amsterdam, 1948.
4) K. Nätzel, Russische Meisterbriete.
Miinchen, 1948.
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levende dwangarbeiders bij, bestudeerde hun omstandigheden en hun gezondheidstoestand om deze aan de kaak te stellen. Na zijn terugkeer, wederom
dwars door Siberie, werkte hij zijn materiaal uit in het boek Het eiland Sachalien, en bracht op systematische wijze de stompzinnigheid en wreedheid van
het tsaristische deportatiestelsel onder de ogen van alien die lezen wilden. Deze
studie, die in 1893 in druk verscheen, maakte diepe indruk, ook in regeringskringen, vermocht echter niet de door Tsjechow verhoopte lotsverbeteringen
van de bannelingen te bewerkstelligen. Volgens Aleida Schot 3 ) was de publikatie over deze reis niet alleen een schuld die hij aan de medische wetenschap
te betalen had, maar ook een blijk van zijn stellingname als kunstenaar tegen
de apathie van de russische intelligentsia der tachtiger jaren.
Een verergering van zijn tuberculeus longproces en een hiermede gepaard
gaande bloedspuwing zijn vermoedelijk mede aanleiding geweest tot Tsjechows
ondertekening van een koopcontract met betrekking tot het landgoed Melichowo, ongeveer 70 km ten zuiden van Moskou gelegen. Nog maar juist eigenaar
van dit landgoed, bood hij in 1892 zijn diensten aan bij de behandeling van de
slachtoffers van een hongersnood en een ernstige cholera-epidemie op het
platteland ter plaatse. Hij deed voor de boeren wat hij kon, leefde in nauw
contact met hen, bemoeide zich met de hygienische vraagstukken van deze
streek, werkte in het ziekenhuis mee, werd lid van de Gezondheidsraad en
organiseerde in deze functie een netwerk van instellingen voor de cholerabestrijding. Op eigen kosten lieu hij zelfs scholen bouwen in een naburig dorp.
Gedurende het vijfjarige verblijf op Melichowo verzamelde hij de ervaringen,
van waaruit hij later o.a. Min leven (1896) zou schrijven.
Tijdens een langdurig oponthoud in Moskou in 1897 scheelde het niet veel
of hij zou in een exorbitante bloedspuwing gebleven zijn. Sindsdien was hij
invalide. Men adviseerde hem enkele jaren voor herstel naar het buitenland te
gaan. Nadien vestigde hij zich aan de Krim en werd in Jalta de bovengenoemde
toevlucht voor tallozen. In 1899 kreeg de ziekte zoveel vat op hem, dat hij niet
meer als medicus praktiseerde. Zijn scheppingsdrang was echter nog niet uitgeblust. De toneelstukken Oom W/aanja en De drie zusters behoorden tot de
literaire produktie van deze laatste levensjaren. Ondanks zijn zwakke gezondheid trouwde hij 25 mei 1901 met Olga Knipper, een actrice van het Moskouse
Kunst-theater, met wie hij drie jaren tevoren had kennis gemaakt bij gelegenheid van de eerste repetitie van De meeuw. Tsjechow stond er echter op dat zij
haar werk ver van Jalta voortzette, en zo bleef hij in de villa achter, alleen of
met gasten. Een typische voorkeur van een man, van wie wij de uitroep kennen:
„Ik kan niet leven zonder gasten; wanneer ik alleen ben, voel ik mij om onbepaalde reden altijd angstig". Op zijn 44ste verjaardag ging de premieere van De
kersenbongerd in Moskou. De grootse huldiging op die dag betekende zoveel als
zijn afscheid van literaire en kunstenaarskringen. In het voorjaar van 1904, toen
zijn toestand een onmiddellijk vertrek noodzakelijk maakte, voegde Olga zich
voorgoed bij hem en nestelde het echtpaar Tsjechow zich in Badenweiler
(Schwarzwald). Over zijn ziekte sprak Tsjechow weinig of niet. Wel gaf hij er
in het verhaal Gussjew een meesterlijke beschrijving van. Kort voor zijn dood
werd hij euphoor, en enkele dagen voordat hij stierf zei hij nog: „Ik krijg mijn
gezondheid bij centenaars tegelijk terug". De medicus in hem had het toen al
opgegeven. In de nacht van 1 op 2 (15) juli van hetzelfde jaar overleed Anton
Pawlowitsj
**
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In 1899 schreef Tsjechow in een brief (die door enkele biografen wordt
aangehaald, en bier ook door mij omdat de schrijver een regelrecht antwoord
blijkt te geven op de vraag of er een verband is tussen zijn geneesheerschap en
de vruchten van zijn schrijverschap): „Zander twijfel heeft mijn medische
studie een belangrijke invloed gehad op mijn literaire arbeid: zij heeft mijn
opmerkingsgave in hoge mate versterkt en mijn kennis verrijkt. Van hoeveel
waarde dit voor mij als schrijver ook was, kan slechts iemand beseffen die zelf
arts is. De geneeskunde was voor mij van een niet te onderschatten betekenis en
waarschijnlijk heeft deze wetenschap mij voor veel fouten bewaard".
Lezend in het werk van Tsjechow ontmoet men talloze doktersfiguren, in
hoofd- en bijrollen, alsook vele mensen in hun relaties met deze artsen. Het is
verleidelijk na te gaan hoe hij juist deze verhoudingen weergeeft, hoe en waar
hij zich als medicus op de achtergrond houdt of met scherpe trekjes zijn beroepservaring en kritiek laat gelden. Dit is zeker belangwekkend wanneer
gesteld mag worden, dat de mens zich in het perk van de spanning gezond-ziek
meer bloot geeft dan in enig ander verband.
Een voorbeeld van een neutraal getekende arts is dr. Koscheljkow in de
kostelijke schets Het kunstwerk 5). Alexander Smirnow, de enige zoon van zijn
moeder, bracht op zekere dag aan dr. Koscheljkow een kandelaber versierd met
enkele vrouwelijke inaaktfiguren. Hij deed dit uit dankbaarheid voor een uitmuntende behandeling en excuseerde zich voor het feit dat zijn moeder geen
pendant had voor dit schoorsteenstuk. Dr. Kolscheljkow vroeg zich of waar hij
jets dergelijks kon plaatsen zonder dat een zijner huisgenoten of cliénten er
aanstoot aan kon nemen, en schonk het cadeau ten einde raad aan rechter
Uchow, aan wie hij verplichtingen had. Deze gaf het om dezelfde reden, hoewel
met spijt in het hart, aan zijn vriend, de komiek Schaschkin die op dit punt wel
een stootje kon hebben. Maar ook Schaschkin geneerde zich voor zijn omgeving,
en zag geen betere oplossing dan de kandelaber te verkopen aan een handelaar
in antiquiteiten, de weduwe Smirnow. Toen dr. Kolscheljkow niets vermoedend
in zijn grote stoel zat na te denken over galzuren, viel een kinderlijk verheugde
Alexander, de enige zoon van zijn moeder, bij hem tbinnen en overhandigde .. .
het lang verwachte pendant.
Goedmoedig in zijn spot is Tsjechow waar hij het misplaatste vertrouwen in
de kwakzalverij hekelt, bijvoorbeeld in Een paardenaam 6). De aan onverdraaglijke kiespijn lijdende generaal-majoor b. d. Buldjejew kreeg de raad zich te
laten behandelen door de gewezen belastingam'btenaar Jakow Wassiljitsch,
tanden-belezer in Saratow. („Gewoonlijk draaide hij zich van de zieke naar het
raam, fluisterde jets voor zich heen, spuwde een enkele keer — en het hielp").
Snel, een brief naar dit beer geschreven. Maar hoe heette hij ook weer? Het leek
op een paardenaam. Maar welke? Hengstman, Stoetendorp, Klepperaar . . . ?
Het duurde te lang, de pijn was niet uit te houden. Een naburig arts werd tenslotte gehaald; deze trok de kies en de pijn verdween. De arts bestelde bij een
voorbijganger wat haver voor zijn paard. De man reageerde als een dolle, rende
naar Buldjejew en riep dat hij het gevonden had: Havermans. Toen was het
echter niet meer nodig.
Ook tandartsen, broeders in een verwante kunst, zet Tsjechow gaarne een
dubieuze kroon op het hoofd. In Een kennis van haar 6) voert hij een publieke
5) A. Tsjechow, Humoresken and Satiren I. --- Leipzig, 1947.
6) A. Tsjechow, Humoresken and Satiren II.
Leipzig, 1947.
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vrouw in een relatie met de joodse tandarts Finkel. Wanda Kanawkina was
doodarm uit het ziekenhuis ontslagen en meende niet fraai genoeg gekleed te
zijn om in een dansgelegenheid gezelschap voor de nacht en een onderdak op te
duikelen. Zij herinnerde zich toen Finkel, die haar ooit een armband had
geschonken en die zij tijdens een souper eens een glas bier over het hoofd had
uitgegoten. Deze tandarts liet zich echter niet vangen; hij trok haar onverhoeds
een kies waarvan zij nimmer last had gehad en maakte haar de laatste roebel
afhandig.
Anton Tsjechow onthoudt zijn collegae evenmin allerlei stekeligheden. Onopvallend liggen ze in zijn korte verhalen en novellen verspreid. Zo staat er in
de satire Uit het dagboek van een boekhoudershulp 5) op 2 - 5 - 1863 genoteerd: „De dokters beweren met het, hun eigen zelfvertrouwen, dat hij (boekhouder Glotkin) morgen zal sterven". Uit het vervolg blijkt dat Glotkin pas
7 - 5 - 1883 overlijdt. Een ander voorbeeld geeft de auteur in De Sirene 6) aan
een secretaris in de mond als deze tegen zijn chef, president van de rechtbank,
zegt: „De maagkatarrh is een uitvinding van de artsen. Meestal is deze ziekte
het gevolg van twijfelzucht en hoogmoed". Voorwaar, een klein bloempje van

een psychosomatische gedachtengang.
In de in 1888 geschreven novelle Depressie 7 )

wordt hoofdzakelijk een
maatschappelijk euvel belicht en verschijnt de arts als psychiater in een nevengeschikt verband, zoals we dit vaak bij Tsjechow aantreffen. De sensitieve
medische student Mayer wordt door twee bevriende studenten voor het eerst
van zijn leven meegetroond naar een „vrolijke" buurt. Na het bezoek aan het
derde bordeel raakte hij geheel bevangen door een redeloze, benepen angst.
Hij confronteerde zichzelf bewust met deze sociale wansituatie en overwoog in
een nacht de mogelijkheden om de prostituees te redden. Hij hield er zielepijn
van over en vatte het plan op zich in de rivier te storten. De volgende ochtend
namen zijn onthutste vrienden hem mee naar de psychiater Michaiel Sergejitsj.
Het peilend vraaggesprek leverde niets op. Noemen ze me gek omdat ik over
publieke vrouwen niet zo onverschillig kan spreken als over die stoelen hier,
vroeg de gekwelde student zich af. De psychiater, met het air alsof hij de
patient uitstekend begreep, gaf hem wat druppels en een recept voor broomkali en nog wat. Mayer kalmeerde, meer door het zelfverworven inzicht dat zijn
probleem onoplosbaar was dan door het gedoe van de dokter. — Deze conclusie
wordt overigens, zoals meestal bij Tsjechow, aan de lezer overgelaten, want hier
breekt het verhaal af — en hij slenterde terug naar de universiteit.
In Min leven komt de schrijver op voor de verguisde en onbegrepen plattelandsbevolking en wordt de medicus — een der hoofdfiguren — de belichaming van wat wordt bekritiseerd. De volgelingen van Tolstoj keerden zich, naar
het voorbeeld van hun meester, af van de huichelachtige beschaving van de
russische aristocraten en mengden zich onder het eenvoudige yolk om daar „de
waarheid" te zoeken. Zo ook de architectenzoon Poloznjow. Hij werd landarbeider en tenslotte Boer. Niemand begreep dit, behalve aanvankelijk de pas
afgestudeerde arts Blagowo en Poloznjows vrouw Maria Viktorowna. De sympathie voor Blagowo verdwijnt echter goeddeels als blijkt dat hij Kleopatra, de
zuster van zijn vriend Poloznjow, zwanger heeft gemaakt, zich verontschuldigt
met de woorden: „Een mens moet liefhebben, dat moeten we allemaal, waar
of niet? Zonder liefde zou er geen leven zijn: wie bang is en de liefde vlucht is
7 ) A. Tsjechow, Depressie. r Amsterdam, 1955.
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niet vrij", en vervolgens over zijn dissertatie doorpraat. Het kortstondige en
onvolledige begrip van dokter Blagowo voor de noden van de primitieve stugge
russische Boer, wordt in Tsjechow rijp, duurzaam, compleet en belangeloos.
Het lijkt zo te zijn, dat Anton Tsjechow zijn eigen zwakheden en die van de
stand waartoe hij via zijn academische studie ging behoren bij voorkeur in
medische figuren en figuranten kritisch-compensatoir personificeert, maar ook
zijn idealen en verwachtingen door hun monden uitspreekt en in hun gedragingen tot werkelijkheid maakt. Wat hem hierbij 'bewogen heeft, behalve
belangeloosheid en door levenservaring verworven inzicht, komt aan het eind
nog ter sprake.
Onget-wijfeld heeft Tsjechow ook vele dokterstypen ontworpen aan de hand
van voorbeelden uit zijn omgeving en aangevuld met behulp van zijn verbeeldingskracht en uit zijn kennis van mensen in het algemeen. Om er nog enkele
te noemen: chirurg Nicolai Ewgrafowitsj in De echtgenote 8), de eenvoudige
zoon van een dorpspriester, lijder aan tuberculose, die zich de speelbal weet van
zijn overspelige geraffineerde vrouw; de hardwerkende, volstrekt nobele jonge
huisarts, die zijn speelse vrouw Olga Iwanowa blijft aanbidden, hoewel hij haar
in romantische bevliegingen met andere mannen verstrikt weet en haar verplettert met zijn goedertierenheid (in De vlinder, verfilmd door S. Samsamow);
de officier van gezondheid Samoilenko in Het duel 9), een uitermate goede
sympathieke, hulpvaardige oudere man met enkele komieke zwakheden; de
machtige dokter Startsew uit het verhaal lonytsj 3), die rijk wordt en dik maar
door het zinloze saaie leven in een provincieplaats geestelijk verarmt. Behalve
in De kersenbongerd treden in al Tsj echows toneelstukken artsen in grootse
rollen op. De reeds eerder genoemde Hoffmann legde er terecht de nadruk op,
dat zij stuk voor stuk gebukt gaan ander de onvolmaaktheid van hun beroepskunde en dat zij het slachtoffer zijn van het heersende gebrek aan maatschappelijk inzicht en van bureaucratische chicanes. Dorpsdokter Lwow in Iwanow,
onverdraagzaam in zijn onbuigzaam idealisme en voor wiens principes zelfs de
humaniteit moet wijken, leeft in een voortdurend conflict met de samenleving;
teleurstellingen en tegenslagen maakten van de bezadigde dokter Dorn in
De meeuw een cynicus met sarcastische uitingen. Volgens Hoffmann zou
Tsjechow in de artsen Astrof en Tsjeboetykien, voorkomend respectievelijk in
Oom Waanja en De drie zusters 10), de ontstellende praktijkervaring met de
tyfuslijdsters op verschillende wijze hebben uitgebeeld. Astrof had buiten zijn
schuld een patient verloren en trachtte door hard werken in zijn praktijk de
herinnering aan dit gebeuren kwijt te raken, terwijl hij zich verschool achter
hooghartige koelheid en ironie. Tsjeboetykien daarentegen, die zich niet helemaal onschuldig wist aan de dood van een zijner patienten, raakte aan de drank,
verloor zijn geloof in het leven en in alles, en ging ten ander. Dat Tsjechow in
deze twee doktersfiguren iets van zijn eigen teleurstellende belevenis heeft vertaald en ad extrema heeft gevoerd, is aannemelijk, zelfs waarschijnlijk, maar dat
bedoeld voorval zijn leven even beslissend heeft beinvloed als dat van Astrof en
Tsje'boetykien, mag betwijfeld worden, gezien de verdeeldheid van zijn ambities
van meet of aan.
) A. Tsjechow, Verhalen. — Utrecht, Antwerpen, 1956.
9 ) A. Tsjechow, Das Duell. Burgers Taschenbuch Nr.

35, Darmstadt.
10 ) A. Tsjechow, Oom Waanja. De drie zusters. De kersenbongerd.
Antwerpen, 1953.
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Tot slot van deze reeks moge nog herinnerd warden aan dr. Jefimytsj, de
zeer sympathieke hoofdfiguur uit het in 1892 verschenen verhaal van romanformaat: Zaal 6 11 ). Dokter Jefimytsj mag representatief heten voor de russische
arts uit die dagen van druk en geslagenheid, de laatste uren van het tsaristisch
regime toen het yolk haast leeggebloed was en de mentaliteit van de heersende
minderheid getypeerd werd door onzekerheid, onderling wantrouwen, bedrog
en vervlakking. Andrej Jefimytsj had reeds fang de strijd tegen de wantoestanden en ook tegen ziekte en dood opgegeven. Het was toch allemaal zinloos, een
weg zonder licht en zonder einde. Wat je ook ondernam, het was gedoemd te
mislukken, omdat er van hoger hand geen medewerking bestond. De regeringsapparatuur was verstard. Zo verzandde Andrej Jefimytsj in apathie. In zijn
ziekenhuis, een totaal verouderd en vermolmd gebouw, waarin nooit enige vernieuwing had plaats gevonden, was een bergruimte voor krankzinnigen, onder
bewaking van de sadistische Nikita. Dit afdelinkje was zaal 6. Hier ontmoette de
dokter als bij toeval Dmitri Gromow, een paranoide man, die bezeten was door
de idee dat men hem elk ogenblik in boeien kon slaan en gevankelijk wegvoeren. (Deze idee was eigenlijk niet zo dwaas in het Rusland van Alexander III).
Dokter Andrej gaat steeds vaker buurten bij Dmitri, hoewel deze hem allesbehalve vriendelijk bejegent. Gromow wil in Andrej Jefimytsj de arts niet zien,
verwijt hem zijn stoicisme als angst voor pijn en ellende, als een filosofie geknipt voor de epicurist. Een eerzuchtige jongere collega, Chobotow, wenst zich
van zijn chef te bevrij den, strooit rond dat deze krankzinnig is en weet hem op
slinkse wijze in de tyrannieke sfeer van Nikita te krijgen, onder dwang geisoleerd op zaal 6. De grijze dokter kan zich niet teweer stellen. „Mijn ziekte bestaat louter en alleen hierin, dat ik in de loop van twintig jaren in de hele stad
maar een verstandig mens gevonden heb — en dat is nog een krankzinnige".
Bedoeld wordt Gromow, de idealist die zich verzet tegen dat wat Rusland in de
greep houdt. Op zaal 6 beseft Andrej Jefimytsj eensklaps het verschrikkelijke
van zijn situatie, de ramp van zijn leven. Hij sterft een dag later aan een
beroerte. — In deze lamgeslagen arts heeft Tsjechow naar mijn mening veel
persoolijke verwerkingen van de eigen situatieve problematiek neergelegd, iets
van zijn eigen angst, onmachtsgevoel en gedrevenheid, alsook van zijn eigen benadering van de evenmens. Tevens gaf hij een boodschap door aan zijn landgenoten, speciaal aan de leden van de toonaangevende laag, de intelligentsia.
Andrej Jefimytsj was zoveel als de ongewenste psychiater-therapeut van het hem
ontglippende tijdseuvel. Zijn praktijkvoering was een alarm, zijn einde een onveilig signaal. Aleida Schot, een der beste kenners van de russische literatuur en
waarschijnlijk de meest begaafde en produktieve vertaalster in het Nederlands,
beklemtoont in de inleiding tot de door haar verzorgde bundel De echtgenoot 8),
dat het Tsjechows enige bedoeling was aan zijn lezers de werkelijkheid te tonen
zoals die zich aan hem voordeed. „Tsjechows verhalen eindigen niet, maar
houden eenvoudig op. En is dit inderdaad niet de zuiverste weergave van de
werkelijkheid ?" Een eigen notitie van Tsjechow is: „De mens kan alleen beter
worden wanneer men hem laat zien hoe hij is". Men kan zich afvragen of hier
de literator aan het woord is of de medicus. Zeker is hier een man aan het
woord, die zijn literaire creativiteit als vanzelfsprekend deed bevruchten door
zijn studie en praktijk van de geneeskunde.
11 ) A. Tsjechow,

Zaal 6. ----

Amsterdam, 1954.
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Werd Anton Tsjechow door hen die hem hebben gekend beschreven als
uiterst bescheiden, goedig, humaan en hulpvaardig ? Zeker, zo een man zal hij
geweest zij n. Werd hij koel, wat misantropisch en ook ironisch? Dit moge waar
zijn. Maar onverschillig was hij niet. Hij gehoorzaamde zijn hele leven aan een
essentiele reflex: het medelijden, een almachtig en geheimzinnig medelijden.
Nooit verzaakte hij aan die „sacro-sancte" plicht, waarover hij met zoveel humor
en zelfspot spreekt. Waarom verlichtte hij de noden van iedereen, van zijn familieleden, zijn Buren, de boeren, de zieken, waarom ontzag hij de muizen 12),
waarom ging hij naar Sachalien? Omdat hij het moest, hij werd gedreven,
schrijft Pierre Debray 13). Uit welwillendheid ! „Et de grace, pas d'illusions, pas
de doctrine
Toute sa sympathie va au concret, aux sciences exactes, aux
disciplines basees sur l'observation et l'experience: les sciences naturelles, la
medecine". Deze krakteristiek lijkt mij juist te zijn. De nalatenschap van Tsjechow legt hiervan getuigenis af: twintig delen proza, vier door hem gestichte
scholen, een verkeersweg naar Lopasjna, een stadsbibliotheek, een standbeeld voor
Peter de Grote, een klokketoren, een bos dat hij op een braakliggend stuk grand
had geplant, twee prachtige tuinen en honderden brieven van dankbare mensen.
Ten besluite moge nOgmaals de grandioze mens die Anton Pawlowitsj was
spreken, de man die door zoveel kleine vreugden en door oneindig veel leed
bewogen werd tot een oeuvre, waarin het tragische en humoristische, de verslagenheid en de hoop op een beter leven in speelse mineur zijn samengebracht;
moge dokter Tsjechow wederom spreken over en voor zijn collega's in een toon
welke getuigt van geduld, erbarmen en goed vertrouwen (brief aan Soeworin
d.d. 18 - 8 - 1894 4): „De artsen hebben zulke afschuwelijke dagen en uren,
dat God ieder ander daarvoor moge behoeden. Natuurlijk zijn ook onder de
artsen lummels en ogendienaars net zo min zeldzaamheden als onder schrijvers,
ingenieurs en onder de mensen in het algemeen. Maar die verschrikkelijke uren
en dagen waarvan ik hier spreek, komen slechts bij de artsen voor, en daarom
moet men hen, als men eerlijk is, zeer veel vergeven ...... 14".
12) Tijdens de muizenplaag op Melichowo in mei 1892 ving hij dagelijks dozijnen
muizen in vallen en bracht ze naar het bos am bet leven der dieren te sparen.
13) P. Debray, Le docteur Tchekhov (1860-1904), in Medicin de France, No. 81,
1957, Paris, pp. 11-16.
14) Woorden met een zelfde strekking warden in Oom Waanja aan Jelena Andrejewna in de mond gegeven als ze tegenover Sonja verontschuldigend over dokter
Astrof spreekt. Dit zou er op kunnen wijzen dat (ook) Astrof inderdaad deel uitmaakt
van Tsjechows eigenheid.
N.S. De lezer moge voor lief nemen, dat ik verwees naar deeltjes uit mijn eigen
boekerij en niet naar de desbetreffende delen van A. Tsjechows verzamelde werken.
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Teilhard de Chardin
in zijn brieven
JOS DANIELS S.J.
„L'avenir est plus beau que taus les passes".
(Lettres 1914 - 1919, p. 401).
E twee omvangrijke delen brieven 1 ) door de pieteitvolle zorgen van Marguerite Teillard bijeengebracht, verdienen een bijzandere aandacht. De verzamelaarster moge dan al wat willekeurig te werk zijn gegaan met haar coupures, er mogen dan tal van brieven sluimeren in oude laden, de collectie die ons
hier geboden wordt, is ruim voldoende om het inzicht in de persoon en in het
werk van Teilhard te verrijken. Wij brengen slechts enkele aspecten naar voren:
iets over de stylist, de oorlogsschrijver, de geestelijke leidsman en de denker.
In het eerste deel is zijn genie nog pas aan het rijpen. De brieven worden
geschreven zo voor de vuist weg, in de meest onmogelijke omstandigheden vaak
aan het front. In de perioden van rust en bezinning groeien ze soms uit tot
kleine tractaten, waarin de schrijver begint zich zijn eigen terminologie te vormen. Maar wij hoeven slechts de eerste bladzijde van het tweede deel te lezen
om opeens te ervaren welk een pen hij hanteert. Het gaat over het begin van zijn
aziatisch avontuur:
„Pendant toute la journee nous avons glisse dans le gaffe de Suez, entre deux
terres prodigieusement pittoresques et desolees. Le Sinai, massif de granit et de
gres rouge dechiquetes, et les cotes egyptiennes, d'abord regulieres et tabulaires,
puis herissees de toutes sortes de pics extraordinai,res, taus egalement apres et
nus. Par la-dessus, des teintes de réve, d'une douceur &range dans ces climats
extremes. A l'Est, la mer paraissait bleu fonce. Sa ligne d'horizon s'arretait, nette
comme une lame de couteau. Et puis, par-dessus cette bande sombre, sans transition, les montagnes s'elevaient rose tendre, dans un ciel vert vaporeux. Au
coucher du soleil, c'est la cote ouest qui a attire sur elle toute la beaute du soir.
A mesure que le soleil disparaissait dans un petit remous de nuages ardents, les
montagnes d'Egypte, jusqu'alors brumeuses, se sont miser a passer par taus les
violets possibles, depuis le plus fonce jusqu'au mauve le plus transparent. Et
toute une ligne de pointes aigues, en dents de scie, sont restes les dernieres visibles, marquees dans le ciel dare 2).

D

1) Genêse dune pensee, Lettres, (1914 r 1919), Grasset, 1961. Lettres de voyage,
(1923 - 1955), Grasset, 1962. Zie ook H. de Lubac, La pen.see religieuse du P. Tedhard de Chardin, Aubier, 1962, p. 347 - 355.
2) Lettres de Voyage, p. 25 - 26. Proeve van vertaling: „Gedurende de gehele dag

is ons schip voortgegleden in de Golf van Suez, tussen twee buitengemeen schilderachtige en woeste gebieden. De Sinai, een massief van graniet en rode zandsteen, vol
scheuren, en de kusten van Egypte, aanvankelijk effen, en tafelvormig, later 'bezet met
allerlei vreemdsoortige bergtoppen, alle even ruw en kaal. Daaroverheen dromerige
tinten, van een wonderlijke teerheid in deze klimaten, die altijd in uitersten vervallen.
In het Oosten was de zee diep blauw. Zij eindigde aan de horizon, een lijn vormend,
die zo scherp was als het lemmet van een mes. En dan, boven deze donkere zoom,
in een ijl rozerood, verhieven zich de bergen, zonder enige overgang, in een wazig
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Wie zulk een passage luid voor zich leest, voelt onmiddellijk aan het ritme
van de zinnen, de opbouw van de perioden en het verglijden van de finales,
welk een schrijfkunst zich hier openbaart. Moeiteloos vaart Teilhard in het zog
van de natuurbeschrijvingen van Chateaubriand of de Petits pogines en Prose
van Baudelaire. Het is echter niet alleen een bijzondere, artistieke gevoeligheid
voor de natuur, die zich blootgeeft, er is hem ook een diep respect voor de materie ingeboren. Hij kin die niet hoog genoeg aanslaan, wel wetend, dat hoe
groter het schepsel is, hoe meer het God behoeft. Hij wil niet gaan luisteren
naar de Stem uit het brandende braambos, die alleen in woestijnen of op de
toppen spreekt, het geheim van de wereld is overal waar wij erin slagen het
heelal transparant te zien.
Het is een zeer onderhoudende gids, die ons voert door China, dwars door
Aziè, Zuid-Afrika en Amerika, mensen en landen, flora, fauna en praehistorie
beschrigt en daardoor heen weeft de grote problemen waar hij op dat moment
in zijn geest mede bezig is. Gedurende de oorlog van 1914 zag de toenmalige
hoofdredacteur van de Etudes, P. L. de Grandmaison, bij het ontvangen van
Teilhard's manuscripten aanstonds, dat hij met een bij zonder begaafd man te
doen had, maar hij kon er nagenoeg niets van plaatsen: ze zouden de geruste
gemeente, zo zegt hij, van zijn lezerskring slechts hebben opgeschrikt. In hetzelfde tijdschrift zal later J. DanieIou op vernuftige wij ze de betekenis van
Teilhard in het licht stellen 1). En hij, die tij dens zijn leven nauwelijks een
lezerskring kreeg, ziet zich kort na zijn dood geplaatst in de befaamde serie
„Ecrivains de toujours", een der beste korte introducties in zijn leven en werk.
Een gang van zaken, die nu eenmaal veelvuldig het lot is der pioniers.
Teilhard heeft in de eerste wereldoorlog van het begin of aan in de frontlinie
gestaan, als brancardier, zonder ooit op een bijzondere behandeling aanspraak te
maken, in alles als de anderen. Hij betreurt het zelfs — en daarmee gaat hij als
priester en religieus overstag, dunkt mij, in zijn waardering voor de aardse taken
— dat hij niet als strijdend soldaat aan het front stond. Hij heeft in ieder geval
altijd het gevoel gehad, dat hij zich daar vooraan be yond in de geschiedenis van
de evolutie der mensheid. Daar werd het pleit voor de toekomst beslist. Hij
heeft hoogst eervolle vermeldingen gekregen, eenmaal in het dagorder van zijn
divisie, een ander maal in het legerdagorder, ontving de medaille militaire en
het legioen van eer. Maar wat hem overkwam in Vlaanderen, bij Verdun, aan de
Oise, of in de Elzas, tal van dramatische gebeurlijkheden, waarin hij rakelings
langs de dood ging, staat met uiterst sobere pen beschreven, een enkele toespeling, hier en daar een kort relaas, dat is alles. Niets van de sensatie die wij
vinden in Le Feu van Barbusse. Hij is daarvoor te „busy inside", innerlijk bezig
met God, te zeer geboeid ook door de gedachtenwereld die hij in zich ziet
dagen. Wat hem staande houdt, is de gedachte, dat ondanks de zo gebrekkige
contacten met zijn kameraden op het priesterlijke vlak, hij het punt is waar
Onze Heer zich meedeelt aan het regiment.

groene lucht. Bij het ondergaan van de zon heeft de Westkust heel de schoonheid van
de avond naar zich toegetrokken. Naarmate de zon verdween in een lichte warreling
van felrode wolken, begonnen de bergen van Egypte, die tot dan toe in de mist verscholen lagen, alle denkbare schakeringen van het paars aan te nemen, van het diepste
violet tot het meest doorschijnende grijs-paars. En heel een reeks scherpe pieken, als
tanden van een zaag, zijn het laatst zichtbaar gebleven, scherp afgetekend tegen de
goudkleurige lucht".
3 ) Signification de TC, in Etudes, februari, 1962, p. 146 161.
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Hij ziet de dingen raak. Bij de inval van de Fransen in de Elzas, komt hij in
contact met een goedaardige bevolking, die zich van haar beste zij de laat kennen. Ach, schrigt hij dan: als de onrustige, Franse geest hen maar niet bederft.
In de rustige perioden schept hij zich een „pensoir", een soort van denklaboratorium. De eerste wereld-oorlog heeft hem in de stijgbeugel geholpen, de
tweede zal hem beknotten. Hij is dan in Peking. Met heimwee denkt hij aan het
vaderland en zou zich zo gaarne ten nutte willen maken. Hij geeft met voorzichtige pen, want de Japanse censuur loert overal, het langzame leegbloeden
weer van een bezet land, in die atmosfeer welke de ouderen onder ons maar al
te zeer gekend hebben: de ogenschijnlijke doelloosheid van een leven in bezet
gebied, een geestelijk concentratiekamp. Hij is nu rond de zestig en moet dus
afzijdig blijven bij het oorlogsgebeuren, maar hij begint in diezelfde jaren aan
zijn Verschijnsel Mens. Zelden heeft hij de overtuiging gehad zo uitsluitend
voor God te werken als in de ballingschap van de oorlogsjaren.
De Franse literatuurgeschiedenis heeft een aparte plaats ingeruimd voor de
schrijvers van brieven: Madame de Sevigne, Francois de Sales, of dichterbij ons
Claudel. Een correspondentie heeft de charme van een dialoog, ditmaal niet
opgenomen op de band, maar toch met de directheid van het gesproken woord.
Of zij stand houdt in de geschiedenis van de letteren, blijkt alleen hieruit of zij
bij het lezen bligt boeien, juist als bij het toneel.
De meeste brieven zijn gericht aan Marguerite Teillard-Chambon, een nicht
van de schrijver. Wij horen in deze dialoog nooit direct de stem van de ontvangster der brieven. Maar het blijkt voortdurend, dat zij een literair zeer
begaafde, en uiterst genuanceerde, evenwichtige, edele vrouw was.
Als de oorlog uitbreekt in 1914, is Pierre drie en dertig jaar, vijftien jaar in
de Societeit van Jesus, en sinds drie jaar priester, een man, die eigenlijk net zijn
„openbare" loopbaan gaat beginnen. „Marg", zoals hij haar noemt — haar
schrijverspseudoniem is Claude Aragonnes en zij zijn slechts familie van elkaar
a la mode de Bretagne — is een jaar jonger dan hij. Het is een van de eerste
katholieke, jonge vrouwen, die aan de Sorbonne studeren; zij haalt haar agregation — zoveel als ons doctoraal examen — in 1904, wordt als vierentwintigjarig meisje directrice van een middelbaar onderwijs-instituut te Parijs en toont
zich een echte pionierster door de meisjes te gaan voorbereiden op de officiele
staatsexamens. Als schrijfster zal zij later lid worden van de jury voor de prix
Fêmina. In mei 1918 legt Pierre zijn laatste geloften af; datzelfde jaar, november, verbindt Marguerite zich bij gelofte om heel haar leven te wijden aan het
onderwijs. Haar ideaal is om als leek zich geheel te wijden aan Christus. Zulk
een akt verandert niets ogenschijnlijk, maar heel de diepte van een levenstaak
wordt erdoor vernieuwd: zij is in een mystiek milieu herschapen. Teilhard helpt
haar voorzichtig, wijs en met een vroomheid, die men onmiddellijk als authentiek ervaart. Dit is een eerste aspect van deze brieven: het zijn brieven die
geestelijke leiding geven. Het concrete geval is volstrekt individueel en onvervangbaar, onherhaalbaar, maar de geest, die deze geschriften ademen, is die van
een wel zeer eigentijds klimaat, waarin alle oprechte ontwikkelde Christenen
van nu leven. Zoals de meeste religieuze oefeningen staat ook de geestelijke
leiding thans enigszins achteraf in een niemandsland. Men kan wel teruggrijpen
naar de oude klassieke spirituele schrijvers — het Evangelie is eeuwig maar
de vormgeving en de problematiek wisselen met iedere generatie. Geen rekening
willen houden met de moderne pioniers van de spiritualiteit is wellicht even
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nadelig voor de „geestelijke mens", als het blijven stilstaan bij de geneeskunde
van de zeventiende eeuw het zou zijn voor het lijfsbehoud.
Teilhard dringt zijn correspondente altijd behoedzaam terug naar haar plicht
van staat. Wanneer zij daarin werkt en lijdt, voegt zij zich bij Hem die de ziel
is van heel de schepping. Het wezenlijke is niet om „goed te doen", maar om
onze taak, die door God gewild is, zelfs al is zij onbeduidend, goed te vervullen.
Beminnend verzaken aan wat men had kunnen zijn: iemand, die gezien is, enig
opzien baart, in zijn kleine actieradius wat deining schept. Ach, dat alles is zo
betrekkelijk. Alleen trouw zijn taak vervullen, dat telt. Zij moet boven alles de
innerlijke vrede bewaren, niets forceren, maar, volbrengend wat zij redelijkerwijze aankan, op weg gaan naar het schema van alle heiligheid: de voorbehoudloze overgave aan de Wil van God. Opeens breekt dan het geheel eigene door
van Teilhard: De Wil van God is in zekere zin verstoffelijkt, geincarneerd
zelfs, in het diepst van ons wezen, door de tijd of liever door de duur in Bergsoniaanse zin, die tijd die ons meevoert en ons leven ritmeert, te snel gaat of te
traag, ons medogenloos scheidt van wat ons lief was, . . . . ons oud doet warden.
Het scheppend handelen van God is de bran van dat determinisme: wij moeten
dat daarin erkennen en aanbidden.
Het onderwijs brengt zijn desillusies mee. Als Marg daaronder gebukt gaat,
wijst hij haar op de grootheid van haar taak. Onderricht geven, zelfs in de
allereerste beginselen, is meewerken met God in de richting die de evolutie
gaat, het telen van de geest, die het grijppunt is voor de Heilige Geest; het is
het langzaam spellen in menselijke woorden en tekenen van het Woord, dat tot
ons gesproken is in Christus. Zo leert hij haar alles zien in goddelijk perspectief. Het woord „abandon" betekent ander zijn pen niet een quietistische hooding, waarin de gelovige mens als het ware passief de Wil van God over zich
laat gaan, maar een volledige inzet van zichzelf om optimaal te ontwikkelen
alle gaven, die werden ontvangen. Christus is gehoorzaam geworden tot de
dood. De zuivere, de diepe zin van het kruis is de gehoorzaamheid, de anderwerping aan de wet van het leven. Geduldig werden tot aan de dood, en alles
liefdevol aanvaarden tot en met de dood. De kern van het Christendom is: zó
gehoorzaam te zijn aan God, dag voor dag, al naar zijn Wil zich openbaart,
zonder spijtig om te zien naar het verleden of onrustig uit te zien naar de
toekomst. De gedachten kristalliseren telkens in korte flitsen van gebeden:
„Moge de Heer zich wat meer aan de wereld openbaren en aan ons en door
ons". „Moge God meer dan ooit onze vriendschap heiligen en gebruiken".
Want deze vrouw was meer dan wie ook geschikt om de vertrouwelinge te
worden van een der briljantste geesten van deze eeuw, de grate vrouwen-figuur,
die zo dikwijls, enigszins verscholen, naast een geniaal man staat: Scholastica en
Benedictus, Clara en Franciscus, Jeanne-Francoise de Chantal en Francois de
Sales, in wat andere proporties, dunkt me, geldt dit ook voor deze beide figuren.
„Jij bent me gegeven voor deze oorlog", schrijft Pierre haar: „Maar wat wij
samen hebben verworven gedurende die vijf jaren moet ons van dienst blijven
....
Ik zal je ongetwijfeld dringend nodig hebben om je toe te vertrouwen wat
ik voel en wat ik doe". Het is een band, die geheel gesublimeerd is in Christus:
„Wie zou scheiden wat de lief de tot Onze Heer verbindt ?" Hij ontdekt het
vrouwelijke, zonder dat dit in het minst schaadt aan de volstrekte onderhouding
van zijn gelofte van kuisheid of de geest ervan dof doet aanslaan. Marg is een
soort catalysator in zijn geestelijk en in zijn geestesleven, altijd vanuit hun
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beider liefdesleven voor Christus. Men zal in deze brieven vergeefs speuren naar
iets, wat ook maar zweemt naar erotiek of sentimentaliteit: in 1946 zal Teilhard
verklaren, dat hij nooit bekoring of strijd op dit vlak heeft gekend 4). Deze
correspondente is de eerste getuige van de doorbraak.
Vanaf 1916 ziet Teilhard zijn g,eloof: het succes der wereld, de vooruitgang
van het leven, hoe de morele en sociale ontwikkeling van de mensheid de authentieke en ,natuurlijke voortzetting is der organische evolutie, hoe hij moet trachten
te verzoenen de opperste liefde tot God met een uiterste liefde voor het Leven
op aarde, bemind in al zijn facetten. Het is het eeuwige probleem van de verzoening tussen de menselijke poging, het menselijk zich inzetten voor het werk van
de aarde en de even zo grote plicht van de onthechting, het voortdurend ontstijgen aan diezelfde aardse waarden. „Travailler du travail de la terre", en
geloven aan „l'unique necessaire: que Notre-Seigneur grandisse en nous et nous
unisse a Lui par et dans la conformite a sa volonte". Het is een soort christelijk
pantheisme, maar laten we voorzichtig zijn met zulke termen. Teilhard heeft
zelf een terminologie geschapen, die zijn gedachtengang wel dekt, maar noodzakelijkerwijs weerstanden oproept. Claude Cuenot heeft er in het bovenaangehaalde werk een vocabulaire van gegeven, dat de neologismen of de bepaalde
betekeniswendingen, welke Teilhard aan een bestaand woord geeft, scherpzinnig
uiteen zet. De wordingsgeschiedenis van een gedachte, welke het eerste deel van
de brieven weergeeft, mondt uit in Le Milieu divin, het boek waarmee iedere
studie van Teilhard moet beginnen. Het is een visionnaire uiteenzetting van het
Fundament van Ignatius' Geestelijke Oefeningen. De monade, die de mens is,
weer zulk een woord ontleend aan de wijsbegeerte, ditmaal van Leibniz, waaraan Teilhard een heel aparte betekenis geeft: uniek bewustziinscentrum open
voor de kosmos, maar niet geregeerd door een van te voren vaststaande harmonie, deze monade wordt gevormd door de beide handen van God. De ene
begeleidt hem in zijn aardse activiteiten, de andere in zijn aardse passiviteiten,
anders gezegd: in zijn totale toewij ding aan de afbouw van de kosmos door de
evolutie en in de kwetsuren, de mislukkingen, het kruis van de existentie. Zoals
in de brieven, wordt heel bijzonder de klemtoon gelegd op de waarde van het
werk zelf als oneindig kleine, maar onvervangbare bijdrage tot de afbouw van
het heelal in goddelijk perspectief; dit laatste in reactie tegen een zekere moraal
van de intentie, waarbij vooral de zedelijke bedoeling telt en het werk zelf van
geen of slechts zeer ondergeschikt belang zou zijn. Men ziet de accentverschuiving. Ik kan zeggen dat Christus zich zó vernederd heeft, dat Hij de simpele
handenarbeid te Nazareth op zich heeft genomen, ofwel de menselijke arbeid is
zó iets groots, dat Christus het niet beneden zich heeft geacht deze bijna heel
zijn mensenleven te volbrengen 5 ). Het manuscript krijgt de volle instemming
van op dat moment befaamde medebroeders als P. Charles en P. Marechal,
maar mag niet gepubliceerd worden.
In het tweede deel gaan de belangrijkste brieven over de opzet en de wording
van Het Verschijns'el Mens (1938 - 1940). Zijn elementaire Credo is: ik geloof
in een collectieve, geestelijke vooruitgang van de Aarde. De denkbeelden, welke
men overal verspreid in deze brieven tegenkomt, mogen wellicht als volgt

4) Claude Cuenot, Teilhard de Chardin, Seuil, 1962, p. 20. (Serie „Ecrivains de
toujours-).
5) Zie over de intentie-moraal: H. de Lubac, o.c. p. 364 371.
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worden samengevat. De menselijke monade ontwikkelt zich, van de paring der
twee kiemcellen, waarin alles reeds latent aanwezig is, door de verschillende
stadia van bewustwording, rijping, volwassenheid, afbraak, tot een wezen dat,
voltooid, staat voor de donkere poort van de dood, waardoor zij niet de vernietiging tegemoet gaat, maar binnentreedt in een geheel ander Leven, waar God
alles in alien is, een Leven, dat toch in het verlengde ligt van zijn aardse bestaan.
Zo ontwikkelt zich ook de kosmos, het verleden is daar het bewijs voor, uit een
oer-materie, die reeds alles in zich bevat, naar een steeds hogere bewustwording,
die cuimineert in de mens, daar niet ophoudt, maar verder gaat op het vlak van
de techniek en van de sociale verhoudingen, om uit te monden in de lief de:
Christus is de alpha en de omega. Het telkens terugkomend motief is: „Christifier l'Univers", waarmede niet een snort simplistisch panchristisme wordt voorgestaan, maar eenvoudig een grootse poging wordt ondernomen om gestalte
te geven aan het woord uit de brief aan de Romeinen (VIII, 22): „Wij weten
immers, dat de hele natuur zucht en barensweeen lijdt altijd door". Zoals de
mens, stervend, de Nieuwe Mens wordt, zo wordt de kosmos, ondergaande, de
Nieuwe Aarde en de Nieuwe Hemel, waar de Schrift over spreekt (Openbaring,
XXI, 1 e.v.). Teilhard voelde zich geruggesteund door Paulus en Johannes.
Het boek werd in 1940 aan de Romeinse censoren aangeboden. Tien jaar
later bleef het verlof tot publikatie nog altijd ergens hangen, om begrijpelijke
redenen zonder twij fel. Hij weet maar al te goed, dat hij een filister is in de
ogen van traditioneel denkende wijsgeren en theologen, hij kan nu eenmaal niet
van „eerste beginselen uitgaan", om een wijsgerige visie op te bouwen en iaat
de tere theologische distincties gaarne aan de vakmensen over. Maar hij moet
toch zijn visie, zijn geloof, zijn Evangelie verkondigen. „Zal men mij ooit
horen ?", de manuscripten vergelen in de laden . . . . In zijn laatste jaren is hij
een van de meest vooraanstaande geesten geworden. Men ziet in de brieven
allerlei grote figuren zijn weg kruisen, maar de erkenning, die hij het liefst
verwachtte, bleef uit. Zelfs wordt hem de aanvaarding van een zetel aan het
College de France, de hoogste wetenschappelijke bekroning van een carriere in
Frankrijk, vetboden. Hij bligt in de beste verstandhouding met zijn oversten
seven. En troost zich met het diepe woord van Pierre Termier, dat in Teilhard's
visie natuurlijk een heel speciale zin krijgt, die van het „vooruit", vooruitgang
van de mensheid door steeds grotere convergentie, en van het „omhoog", opgang van de mensheid naar Christus: „Tout ce qui arrive est adorable".
In zijn laatste levensjaren wordt zijn grote bekommernis: goed eindigen,
zoals zijn trouwe vrienden P. Charles, P. Auguste Valensin goed eindigen
tot een getuigenis voor zijn roeping: de evolutie verchristelijken door het wetenschappelijk werk om de kosmos te doen convergeren naar de Geest en door de
religieuze arbeid om de universaliteit van de Christus der geschiedenis in het
licht te stellen. Zijn meest geliefde feestdag was die van de Verheerlijking op
de berg Thabor. Zijn innigste wens om te sterven op een Paasdag. Dat werd
hem geschonken op 10 april 1955.
Bij het herhaalde lezen van deze brieven komt vanzelf de herinnering boven
aan, de slotzin van Het Verschijnsel Mens: „Hoe dan ook, zelfs voor de gewone
bioloog is er niets, dat zoveel op een kruisweg lijkt, als het epos van de mens".
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a het einde van de militaire operaties in Europa, besefte men pas ten voile de
weerslag die de oorlog op de economie had gehad. Groot-Brittannie deed
niettegenstaande alles nog een vert-wijfelde poging om de vooroorlogse invloed
terug te winnen, doch weldra was het duidelijk dat het land niet langer in staat
was economische of financiele hulp te bieden aan gebieden die traditioneel op
deze bij stand waren aangewezen. De inkomsten voortspruitende uit de koopvaordij en de investeringen in den vreemde waren verdwenen en de exporthandel
wilde niet op dreef komen. De kwade winter van 1947 bracht het Verenigd
Koninkrijk aan de rand van de ineenstorting. In West-Duitsland heerste een
chaos. Het land lag grotendeels in puin, werkgelegenheid bleef schaars en miljoenen mensen, waaronder velen uit de door Polen geannexeerde gebieden,
zochten voedsel, onderdak en arbeid. Na een alleszins merkwaardige poging
om de gevolgen van de oorlog te overwinnen, had ook Frankrijk grote moeilijkheden. In Italie leken de problemen onoplosbaar.
Alleen de Verenigde Staten bezaten voldoende grondstoffen, uitrustingsgoederen en financien om deze landen te bezorgen wat zij verlangden, maar een
tekort aan koopkracht, een „dollar-gap", was oorzaak dat de economieen, waarvan nu de onderlinge afhankelijkheid duidelijk aan het licht kwam, niet op gang
konden warden gebracht. Anderzijds eiste de veiligheid van Amerika meer
stabiliteit in Europa. De gezondheid van het Avondland kon slechts hersteld
worden door een krachtige injectie met dollers. Al deze overwegingen brachten
de bewindvoerders in Washington ertoe een grootscheeps plan voor hulpverlening aan Europa voor te stellen; het zou bekend blijven als het Marshall-plan.
De hulpverlening werd evenwel afhankelijk gemaakt van de economische
samenwerking die de Europese landen tot stand zouden brengen. Het resultaat
was de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking, welk akkoord te
Parijs werd getekend op 16 april 1948. Amerikaanse experts hadden de hulp,
die nodig zou zijn voor een periode van vier jaar, op 22 miljard dollar geschat.
Het Congres herleidde dit bedrag tot 17 miljard. Toen de operatie ten einde
liep, bleek dat 12 miljard had volstaan om de opdracht tot een goed einde te
brengen.
De taak van de E.O.E.S. was tweevoudig geweest: enerzijds de landen van
Europa hulp te bieden bij de nauwe samenwerking, anderziids de regering der
Verenigde Staten van advies te dienen inzake de verdeling der dollarhulp.
Teneinde de betalingsmoeilijkheden te overwinnen en aldus een beter gebruik
der ontvangen dollars mogelijk te maken, besloten de lid-staten in 1950 een
Europese Betalingsunie op te richten. Deze Unie verzekerde met veel succes een
compensatiestelsel tussen de betrokken landen en kwam herhaaldelijk tussenbeide, wanneer zich problemen voordeden in verband met de betalingsbalans.
De Unie verdween einde 1958 op het ogenblik dat de externe convertibiliteit
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voor de voornaamste munten was hersteld. Zij werd vervangen door de Europese Muntovereenkomst, die over een beperkt Europees Fonds beschikt dat
kortlopende leningen kan toestaan aan landen die met betalingsmoeilijkheden
hebben of te rekenen.
De E.O.E.S. oogstte veel succes met de vrijmaking van het ruilverkeer tussen
de lid-staten d.w.z. de geleidelijke afschaffing van kwantitatieve beperkingen in
het goederenverkeer. In september 1961 lag het percentage der liberalisatie
tussen 95 en 100% voor de nijverheidsprodukten. Voor de landbouwprodukten
echter was de vooruitgang niet zo hoog. In 1950 werd een „wetboek voor
vrijmaking" aanvaard, waarin de regelen van het intra-Europees handelsverkeer
werden vastgelegd. Deze „code" werd nadien aangevuld door een soortgelijke
overeenkomst voor de kapitaalbewegingen en de onzichtbare transacties.
Voor de buitenwereld werd de E.O.E.S. meestal bekend door de publikatie
van de jaarlijkse verslagen over de economische situatie in Europa en in de
onderscheiden lid-staten. Vaak ook heeft de E.O.E.S. delegaties uitgestuurd om
sommige regeringen adviezen te verstrekken 'bij de uitwerking van programma's
voor herstel of economische ontwikkeling.
In 1953 werd overgegaan tot de oprichting van het Europees Agentschap
voor de Produktiviteit, dat als opdracht kreeg de regeringen, de universiteiten,
de werknemers- en werkgeversorganisaties, de onderzoekcentra e.a. te helpen
door op praktische wijze bij te dragen tot de economische ontwikkeling en de
verbetering van de levensvoorwaarden.
Een Europees Agentschap voor de Kernenergie werd door de E.O.E.S. in
1958 opgericht ten einde bij de lid-staten een gemeenschappelijke actie voor
de ontwikkeling van de kernenergie te stimuleren. Daartoe leek een nauwere
samenwerking voor het opstellen en uitvoeren van nationale programma's het
beste middel.
Eveneens in 1958 werd nog een bijzonder Bureau voor wetenschappelijk en
technisch personeel in het leven geroepen, ,belast met het zoeken van een
oplossing voor het tekort aan technici en specialisten van wetenschappelijk
speurwerk in Europa.
De organisatie- die in 1948 West-Europa had gered, scheen zich echter allengs
te overleven. Zij was weliswaar na het einde van de Marshall-hulp blijven
voortbestaan en had ook verder zeer goed werk gepresteerd, maar haar zwakheden kwamen ook meer en meer aan het licht. Ten eerste was zij geconcipieerd
als hulp en middel om Europa uit het economisch moeras te halen en in deze
zaak was zij prachtig geslaagd. Ondertussen echter was de welvaart in Europa
op zulk een wijze gestegen, dat de natuur van de organisatie niet langer aan een
behoefte beantwoordde. Ten tweede, had men de grens van de mogelijkheden
van de E.O.E.S. bereikt; na enige aarzeling besloten enkele lid-staten dan ook
verder te gaan met de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.
Nochtans bleef een fundamentele taak op een adekwate organisatie wachten:
hoe de Atlantische wereld tot economische samenwerking te brengen? Een
geemancipeerd Europa vroeg om een nieuwe overeenkomst, waardoor twee
dwingende politieke objectieven konden warden bereikt: een kader dat mogelijkheden bood tot aanpassing en vernieuwing van de banden tussen de landen
van de Atlantische Gemeenschap en een associatie die een andere oplossing kon
brengen dan het kolonialisme tussen hoog-ontwikkelde en onder-ontwikkelde
gebieden van de vrije wereld.
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Juist ten gevolge van de groei van de E.E.G., waarvan de gevolgen overal
merkbaar werden, was het onmisbaar een nieuwe partnership tot stand te brengen voor het bereiken van een gemeenschappelijk doelwit, aan beide zij den van
de Oceaan. Europese samenwerking werd sneller verwezenlijkt dan diegenen
hadde verwacht die de beweging, aan Amerikaanse zij de, hadden aangemoedigd.
Het volgend concept zou erin bestaan, de Atlantische brug tte slaan, die
voortaan op twee sterke pijlers zou kunnen steunen. Waar de NATO een
militair bondgenootschap is, traden sommige neutrale landen niet tot deze
alliantie toe; een Atlantische economische organisatie echter zou niet langer een
hinderpaal zijn. In deze verwij ding van de horizon ligt meer betekenis dan
enkel 'bij een technische ontleding kan gevonden worden.
Deze laatste levert nochtans drie voorname punten op: 1) de ontwikkelingslanden hebben dringende behoefte aan technische en financiele bijstand; 2) door
de nieuwe verdeling in Europa (E.E.G. en E.F.T.A.) rijzen moeilijkheden,
terwijl de vijf overigen (Spanje, Griekenland, Ierland, Ijsland en Turkije)
gevaar lopen geen aansluiting meer te vinden; 3) met de welvaart in Europa
dient een oplossing gevonden voor de verhoudingen tussen Europa en NoordAmerika, op voet van gelijkheid.
Hieruit werd geconcludeerd dat een omvorming van de E.O.E.S. noodzakelijk
was. In 1960 kregen vier „wijzen" opdracht een ontwerp van nieuwe organisatie
op te stellen, waarna een ministerraad een voorlopig comite ermede belastte de
structuur en de functie te preciseren.
Op 14 december 1960 werd de nieuwe conventie te Parijs ondertekend,
twaalf jaar na het ontstaan van de E.O.E.S.
Twee grote verschillen tussen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de E.O.E.S. springen in het oog: 1) de Verenigde
Staten en Canada treden toe als volwaardig lid, wat het aantal deelnemende
staten op twintig brengt; 2) een belangrijke nieuwe opdracht komt op het
voorplan: de coOrdinatie van de hulpverlening aan ontwikkelingslanden.
De objectieven van de O.E.S.O. kunnen tot drie worden samengevat: 1) de
opvoering van de welvaart dank zij de verwezenlijking van de grootst mogelijke
economische expansie en tewerkstelling. Door de stijging van het levensniveau
in de lid-staten, bij financiele stabiliteit, zal worden bijgedragen tot de verbetering van de wereldeconomie; 2) de hulpverlening aan de ontwikkelingslanden;
3) de expansie van de wereldhandel op multilaterale basis, overeenkomstig de
bestaande internationale verbintenissen.
De structuur van de O.E.S.O. vertoont weliswaar in bepaalde opzichten gelijkenissen met haar voorgangster, alhoewel anderzijds belangrijke nieuwigheden
werden ingevoerd.
1. jaarlijks zal een Commissie voor Economische Politiek regelmatig de economische en financiele situatie evenals de desbetreffende politiek bestuderen.
2. Twee comites zullen zich bezighouden met de vraagstukken van ontwikkelingshulp binnen de organisatie, terwijl een speciale groep (nu bestaande uit
tien leden) de ontwikkelingshulp voor Afrika en Azie zal behandelen.
Een comite voor het Ruilverkeer zal alle nodige informatie verschaffen, de
handelspolitiek der lid-staten onderzoeken en de handelsproblemen op korte en
lange termijn bestuderen.
Bij zondere comites zullen het betalingsvraagstuk, de controleerbare trans23
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acties, de landbouw, het zeevervoer en de fiscale politick afzonderlijk in studie
nemen en volgen. Het directiecomite van de Europese Muntovereenkomst, zal
leningen toestaan (uit het Europees fonds) aan lid-staten die met betalings.
moeilijkheden hebben te kampen.
Het Europees Agentschap voor de kernenergie blijft behouden, doch het
Agentschap voor Produktiviteit zal verdwijnen: zijn taak wordt overgenomen
door de comites voor wetenschappelijk en technisch personeel en voor technische hulpverlening. Andere organen kunnen nog worden opgericht, indien de
behoefte daartoe zich doet gevoelen.
De O.E.S.O. heeft zich snel in haar nieuwe rol ingewerkt, al doet zij het
wellicht iets te veel binnenskamers zodat het door haar gepresteerde werk nog
niet voldoende gewaardeerd wordt. Zo kwamen de moeilijkheden die de Verenigde Staten met hun betalingsbalans hebben ondervonden, op de agenda voor
van de vergaderingen der bevoegde commissie van de O.E.S.O. Vanzelfsprekend
worden ook de wrijvingen en geschilpunten tussen de E.E.G. en de landen van
de Europese Vrijhandelszone er behandeld. In dit opzicht vervult de O.E.S.O.
een zeer belangrijke taak: ten slotte is zij de enige organisatie van economische
aard, waarbij ook de Verenigde Staten en Canada mede beraadslagen. Hier
kunnen voorstellen voor algemene tariefverlagingen worden uitgewerkt, die
mogelijk werden dank zij de goedkeuring van de Amerikaanse Trade Expansion
Act. Op deze wijze kan wellicht een oplossing worden gevonden voor de problemen, waarvoor neutrale landen als Zweden, Zwitserland en Oostenrijk zich
thans geplaatst zien.
De O.E.S.O. is een prachtig instrument dat kan bogen op de ervaring die het
medebracht uit de E.O.E.S. Haar personeel behoort tot het knapste dat in een
internationale organisatie is tewerkgesteld. Het komt er nu op aan van de
organisatie en de bij haar aanwezige talenten en mogelijkheden ook oordeelkundig gebruik te maken.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

E maand november stond in enkele staten in het teken van verkiezingen.
Deze hadden gemeenschappelijk, dat de resultaten niet beantwoordden aan
de verwachtingen, waarbij er in twee gevallen zelfs van zeer grate verrassingen
kan gesproken worden.
Op 6 november moest in de V.St. een nieuw Huis van Afgevaardigden gekozen worden en werd er tevens beslist over de bezetting van 39 zetels in de Senaat
en over 35 gouverneursposten. Het werd normaal geacht, dat bij deze mid-term
verkiezingen, zogenoemd omdat zij midden in de ambtstermijn van de president
vallen, de presidentiele partij, i.c. de democratische, min of meer ernstige verliezen lijdt. Deze keer is het anders gelopen; in de Senaat wonnen de democraten vier zetels, waardoor de verhouding 68 tegen 32 in hun voordeel werd; in
het Huis van Afgevaardigden wonnen de republikeinen 2 zetels, maar behouden
de democraten een meerderheid van 259 tegen 176. Toch is het gewenst hieruit
niet te concluderen, dat president Kennedy nu een gemakkelijker te hanteren
Congres zal krijgen; ook in het vorige Congres hadden de democraten een stevige meerderheid, maar werden er toch door het samengaan van Zuidelijke
democraten en Noordelijke republikeinen verschillende in het kader van de New
Frontier politiek van de president zeer belangrijke voorstellen verworpen. Kennedy hoopte daarom op de keuze van meer kandidaten, die zijn politiek zouden
steunen, en in de verhouding progressief-conservatief is weinig of geen verandering gekomen.
In de gedeeltelijk vernieuwde Senaat is ook Edward Kennedy, de jongste
broer van de president, gekozen; hij behaalde met een stevige meerderheid in de
staat Massassuchetts een overwinning op zijn tegenstander, de republikein
George Cabot Lodge. Merkwaardige bijzonderheid is, dat beide families tien
jaren geleden ook tegenover elkaar stonden in de strijd om een van de twee
senaatszetels van deze staat; toen waren het de tegenwoordige president en
Henry Cabot Lodge, de vader van George; het resultaat was hetzelfde: de winst
was voor Kennedy. Evenals John toen is Edward nu het jongste lid van de
Senaat. Hiermee is de derde van de huidige generatie Kennedy in het politieke
leven van de V.St. op de voorgrond getreden en kan men nog meer dan vroeger
gaan praten over de Kennedy-dynastie en alle gevaren daaraan verbonden.
De verkiezing van de gouverneurs achtte men vooral van belang in verband
met de vraag, wie over twee jaar door de republikeinse partij zal worden aangewezen om het tegen John Kennedy op te snemen bij de presidentsverkiezing.
Hierbij gaat men uit van de veronderstelling, dat de huidige president een
tweede ambtstermiin zal ambieren en ook kandidaat zal worden gesteld. Voor
de Republikeinse kandidatuur kan men Nixon, die bij de presidentskeuze met
een zeer kleine meerderheid door de huidige president werd verslagen, wel uitschakelen nu hij de strijd am het gouverneurschap in California heeft verloren.
Als mogelijke kandidaten warden nu genoemd: Rockefeller, die twee jaren
geleden ook reeds op de nominatie stond en nu in New-York zijn post wist te
behouden, zij het dan dat zijn meerderheid kleiner was dan men had verwacht;
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naast hem als nieuwelingen Romney, die een overwinning wist te behalen in
Michigan, en Scranton, die hetzelfde deed in Pennsylvania. Totaal genomen
bleef de verhouding tussen republikeinen en democraten op de gouverneurszetels onveranderd n.l. 16-34.
Na de voor de Gaulle niet erg bevredigende of loop van het referendum over
de grondwetsherziening i.v.m. de presidentskeuze zag men met extra grate
belangstelling uit naar de verkiezingen voor de Nationale Vergadering. Deze
hadden plaats in twee ronden, waarbij in eerste instantie op 18 november een
absolute meerderheid vereist was om een zetel te verwerven; in die districten,
waar dit niet mogelijk zou blijken, — en dit is uiteraard in de meeste — moest
een herstemming plaats hebben op 25 november, waarbij de kandidaat, die de
meeste stemmen op zich wist te verenigen, gekozen zou zijn. In de voorafgaande
strijd gaf de Gaulle blijk trouw te blijven aan zijn afkeer van het oude partij enstelsel, dat hij — niet ten onrechte — volledig verantwoordelijk stelt voor de
debacle van de Vierde Republiek. Zijn tegenstanders trachtten te komen tot een
zekere samenwerking door de afspraak, dat zij in de tweede ronde hun kandidaten zouden terugtrekken ten gunste van de meeste kansen hebbende anti-Gaullist.
Terwijl de meeste partij en hierbij huiverig waren om eventueel de communisten
te steunen of hun hulp te aanvaarden, verklaarde de leider van de socialistische
partij, Guy Mollet, eens fervent tegenstander van de communisten, in een van
zijn verkiezingsredevoeringen, dat hij, waar dit nodig mocht zijn, graag met de
communisten zou samenwerken om de Gaulle te verslaan; misschien is hij toch
geschrokken van zijn eigen woorden, want hij voegde er al gauw aan toe, dat
dit toch slechts in enkele districten het geval zou zijn.
De verkiezingen leverden echter een totaal ander resultaat op dan men verwacht had. Al in de eerste ronde bleken de Gaullisten op wi:nst te staan; van de
96 kandidaten, die in France Metropolitaine een absolute meerderheid behaalden, waren er 64 Gaullisten, die tot hun groat genoegen tevens konden vaststellen, dat towel Paul Reynaud als Pierre Mendes-France in hun respectievelijke
districten door Gaullisten verslagen waren. In de tweede ronde werd dit beeld
praktisch bevestigd; de Gaullistische Unie voor de Nieuwe Republiek en haar
zusterpartij, de Democratische Unie, samen met enkele verspreide voorstanders
van het „j a" bij het referendum van oktober bezitten nu een stevige meerderheid. Winst was er verder voor de communisten, die met 41 i.pl.v. 10 zetels zijn
gaan strijken, en voor de socialisten, wier leider Mollet met communistische
steun in Arras een meerderheid in tweede instantie behaalde. De aanvankelijke
verwachting, dat de M.R.P. zich zou handhaven — op 18 november kwam zij
vrij goed uit de bus — werd niet verwezenlijkt; zij verloor 19 zetels, hetgeen
nog ,niets is vergeleken bij de grote klap, die de Onafhankelijken en Boeren
leden, die nu slechts 48 van hun vroegere 121 zetels konden herwinnen, waarbij
er ander deze gekozenen dan nog 29 zijn, die zich voor het „j a" bij het referendum hadden uitgesproken.
Deze overwinning voor de Gaulle betekent hopelijk het begin van een periode
van grotere stabiliteit in Frankrijk. Er zijn echter enkele kwade kansen; het is
duidelijk, dat deze stabiliteit geheel rust op de persoon van de president. De
grote vraag blijft nog steeds, wat er zal gebeuren als de Gaulle van het toneel
verdwijnt. Zal er dan een figuur gevonden worden, die evenals hij tot de verbeelding van de grote massa spreekt en alle krachten kan bundelen ? Is er genoeg
eensgezindheid in de U.N.R. om zich dan staande te houden tegen de aanvallen
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van de andere partij en, of zal dan het herleefde volksfront van socialisten en
communisten, dat nu met 108 van de in totaal 465 zetels nog onvoldoende
invloed bezit, plotseling een goof naar de macht doen ? Het gevaar bestaat, te
meer als wij bedenken, dat de 41 communistische zetels toch eigenlijk helemaal
geen juist beeld geven van hun aanhang onder het kiezersvolk; bij de eerste
ronde behaalden zij ruim 20% van het totaal aantal uitgebrachtte stemmen
tegen bij na 31 % voor de Gaullisten.
Dezelfde 25e november bracht nog een andere verrassende verkiezingsuitslag
n.l. in Beieren, waar de C.S.U., de partij, die geleid wordt door de federale
minister van defensie, Strauss, tegen alle verwachtingen in de absolute meerderheid in de Landdag verkreeg. Deze verkiezingen waren deze keer van extra
grote betekenis, daar de laatste weken opnieuw grate deining random Strauss
was ontstaan n.a.v. de Spiegel-affaire. In dit weekblad verscheen op 10 oktober
een artikel „Fallex 62" over een Navo-oefening in Duitsland, waarin betoogd
werd, dat de opvattingen van Strauss, die in afwijking van die van de Raad van
de Nava en van de V.St. de nadruk wil leggen op raketten en atoomwapens
voor de verdediging van Europa en minder waarde hecht aan conventionele
legers, volkomen verkeerd is. Hierop volgde een actie tegen het weekblad op
beschuldiging van landverraad, verraad van staatsgeheimen en amkoperij. Strauss
was reeds herhaalde malen door Der Spiegel aangevallen en men stelde, dat de
actie n.a.v. Fallex door hem was opgezet om het bestaan van het weekblad
onmogelijk te maken. De socialisten in de Bondsdag eisten het aftreden van
minister Strauss en werden hierbij gesteund door de liberale F.D.P., de regeringspartner van de C.D.U.-C.S.U. Bondskanselier Adenauer heeft geprobeerd
de coalitie te redden, maar op 19 november legden de 5 liberale ministers hun
portefeuille neer, waarmee eigenlijk een regeringscrisis werd geforceerd. Om
moeilijkheden road de aanvulling van de regering te voorkomen stelden toen
ook de 15 christen-democratische ministers hun portefeuille ter beschikking,
zod.at de bondskanselier met een geheel nieuwe regering zou kunnen komen.
Daar de verzoeken om ontslag alleen kunnen worden ingewilligd door de
Bondspresident, Liibke, en deze pas 5 december terugkeert van een officieel
bezoek aan verschillende Aziatische staten, kon Adenauer zich rustig bezinnen
over een oplossing. De liberalen hebben laten weten, dat zij voorstanders blijven
van het handhaven van de coalitie, maar zij bleven het hoofd van Strauss eisen;
de kanselier wilde in elk geval het resultaat van de Beierse verkiezingen afwachten. Er werd al gespeeld met de gedachte aan een samengaan van de C.D.U.C.S.U. met de socialisten en aan een coalitie tussen de laatsten en de liberalen,
maar geen van de twee zal nu verwezenlijkt warden. Leek het voor Adenauer
moeilijker te zijn geworden om Strauss na zijn grote overwinning in Beieren en
de daarmee samenhangende nederlaag van de liberalen buiten de regering te
houden, de kwestie werd opgelost, door de niet direct verwachte verklaring van
Strauss, dat hij geen functie in de nieuwe regering wenste te aanvaarden. Daarmee lijkt de oude coalitie te zijn gered, maar er blijft tussen beide partners nog
een andere kwestie bestaan. Reeds tijdens deze crisis werd door de F.D.P. de
opvolging van Adenauer opnieuw aan de orde gesteld en nog altijd wil de
bondskanselier niet verder gaan dan zijn reeds eerder gedane mededeling de
kwestie tijdig voor de volgende verkiezingen te zullen regelen.
In Z.O. Aziè ontwikkelde het grens-„incident" tussen India en comm.
China zich aanvankelijk volgens de verwachtingen. Krisjna Menon, reeds ge-
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degradeerd tot minister van wapenproduktie na de fatale mislukking van zijn
defensiepolitiek, trad op 7 november uit de Indiase regering. Het Indiase leger
iced de ene nederlaag na de andere en de Chinese troepen rukten op tot vlakbij
de Indiase deelstaat Assam, die voor hen open kwam te liggen. Verovering van
Assam, dat met zijn theeplantages, oliebronnen en aardgasreserves een van de
belangrijkste bronnen van inkomen voor India vormt, zou een zware slag betekenen voor de economie van Nehroe's land. Zij, die geopperd hadden, dat de
bedoeling van de Chinese aanval was om de ontwrichting van het derde Indiase
vijfj arenplan te bewerken, zullen zo mogelijk nog verbaasder hebben opgekeken dan alle anderen, toen op 20 november Peking eenzij dig een wapenstilstand afkondigde en tevens meedeelde, dat het zijn troepen op 1 december zou
terugtrekken tot 20 km achter de posities van 7 november 1959. Men gist
naar de redenen van dit plotselinge besluit, dat in India en elders met veel
argwaan werd vernomen. Heeft Mao zich misrekend wat betreft de hulp van.
de V. St. en Engeland aan India en voelt hij er toch niets voor om een openlijke oorlog tegen de V. St. te moeten voeren? Of is hij door Chroestsjef, wiens
val hij na de Cuba-mislukking misschien had verwacht, onder druk gezet en
ziet hij zich economisch nog te veel afhankelijk om zijn grate „vriend" te braveren ? Met die vriendschap loopt het overigens niet erg vlot; Peking vergelijkt
de houding van Maskau in de Cuba-crisis met Munchen en de ideologische
geschillen komen weer scherper naar voren.
De positie van Nehroe is intussen allesbehalve benijdenswaardig; eigenlijk
heeft hij een zware militaire nederlaag geleden en heeft hij weinig kans am
Peking te dwingen toe te geven aan zijn eis, dat de Chinese troepen zich moeten terugtrekken en de status quo van 8 september 1962 herstellen; om aan
deze eis kracht bij te zetten zoekt hij nu steun bij andere Aziatische staten o. a.
Indonesia, maar het is te betwijfelen of Mao zich hier veel van aan zal trekken. Verder zit hij nog altijd met het oude geschil met Pakistan over Kasjmir; uit angst, dat India de nu ontvangen wapenhulp zou gaan gebruiken am
het conflict met Kasjmir in zijn voordeel te beslissen begon Pakistan zich meer
en meer te orienteren naar de communisten. Het began te lijken op een renversement des alliances: het tot nu toe pro-Westerse Pakistan in de schoot van
Peking gedreven en het niet-gebonden India, dat vaak de communistische zij de
koos, op vriendschappelijker voet met het Westen. Eindelijk zijn nu de V. St.
en Engeland er in geslaagd om Nehroe ervan te overtuigen, dat het noodzakelijk was om uitdrukkelijk te verklaren, dat hij de ontvangen wapens niet tegen
Pakistan zou gebruiken, en — en dit is voornamer — om het voorstel te doen
am over Kasjmir onderhandelingen te openen. Tegelijkertijd wendden zij al
hun invloed aan, opdat Pakistan het aanbod zou aanvaarden, hetgeen hen tenslotte gelukt is. Zou er een regeling over Kasjmir tot stand komen, dan kan
New Delhi zijn beste troepen, die tot nu toe nog altijd aan de Pakistaanse grens
stonden, ev. tegen China gebruiken. Of dit veel zal helpen is een andere vraag,
maar in elk geval is het belangrijk, dat Pakistan niet in handen van Peking
valt en India toch zich meer naar het W. gaat richten.
De Cuba-crisis is intussen nog niet volledig geliquideerd; het is nog niet
bekend, wat de reis van de Russische vice-premier, Mikojan, heeft opgeleverd;
tij dens zijn drie-weeks verblijf in Havanna ging de ontmanteling van de raketbases voort en controleerden de V. St. op open zee de Russische schepen, die
de raketten naar Rusland terug brachten; bovendien gaf Chroestsjef de verzeke-
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ring, dat voor 20 november ook de Russische straalbommenwerpers uit Cuba
zouden worden teruggenomen en kondigde Kennedy de opheffing van de
blokkade aan. Er is echter nog steeds de kwestie van de inspectie op Cuba zelf
en het schijnt, dat ook Mikojan op dit punt geen succes heeft bereikt bij Fidel
Castro. Men heeft erover gedacht om deze inspectie te laten verrichten door
het Internationale Comite van het Rode Kruis, maar men voelde daar in Geneve
niets voor en was blij, dat er ook van een inspectie van schepen met bestemming Cuba door dit lichaam niets is gekomen. In deze hele geschiedenis is
echter wel gebleken hoe weinig er van de zelfstandigheid van Cuba was overgebleven en men meent, dat er als gevolg hiervan in de Z. Amerikaanse landen
een verzwakking van de pro-Russische gevoelens zal zijn te constateren.
J. Oomes.

BELGIE
Kamer en Senaat zijn in beslag genomen door de bespreking van de begrotingen, en normaal zou de politieke commentator het grootste deel van zijn
aandacht daaraan moeten besteden. Men kan zich echter niet aan de indruk
onttrekken dat de politiek geinteresseerden en de mandatarissen zelf er niet met
hun voile aandacht bij zijn. Een aantal vraagstukken worden als belangrijker
aangevoeld dan de budgetaire debatten, en bepalen meer dan ooit het politieke
klimaat van het land. In de eerste plaats alweer de Vlaams-Waalse verhoudingen
— enkele jaren geleden zo hardnekkig een „faux probleme" geheten, thans een
thema waarover elke politicus zijn woord wenst te plaatsen — en daarnaast een
aantal kwesties die verder reiken dan de relaties tussen de twee volksgemeenschappen: de grondwetsherziening, die, naar we hopen, toch wel dieper zal gaan
dan alleen maar een bijleggen van Vlaams-Waalse geschillen; een nieuw wettelijk raam voor de handhaving van de openbare orde, een nieuw landbouWbeleid,
waarnaar gestreefd wordt ander de druk van een maandenlange beroering die
aan de leiding van de grate boerenorganisaties ontsnapte. Tenslotte is er dan nog
de innerlijke crisis van de twee grootste partijen van het land, die beide te
kampen hebben met ernstige spanningen in eigen rangen, en die weinig vat
schijnen te hebben op sommige dynamische reflexen bij hun volgelingen.
Wat het laatste punt betreft, is de toestand in de Belgische Socialistische
Partij en in het Algemeen Belgisch Vakverbond het meest zorgwekkend. De
moeilijkheden zijn zo ernstig dat hun werking zich tot buiten het raam der
socialistische organisaties uitstrekt. Indien de eenheid van de B.S.P. en van het
A.B.V.V. ten ander ging in de huidige interne conflicten, zou de grondslag van
de gebruikelijke parlementaire en gouvernementele politiek gevoelig versmallen.
Dit wenst de leiding van de C.V.P. en van het A.C.V. evenmin als haar socialistische partners. Er bestaat zoiets als een solidariteit ttussen de traditionele
partijen, die sedert jaren gewend zijn het regeringsbeleid ander elkaar te
bedisselen.
Thans spitsen de tegenstellingen tussen de socialisten zich vooral toe op het
ontwerp inzake de handhaving van de openbare orde, waarin de radicalere vleugel een beperking ziet van het stakingsrecht. De oorsprong van het ontwerp
voert ons terug naar de revolutionaire stakingen van 1960, die de burgerlijke
vleugel van de C.V.P. zo diep geschokt heeft, dat hij de indiening van een
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wetsontwerp voor een betere handhaving der orde zowat als een voorwaarde
beschouwde om met de socialisten samen te werken in de regering. De socialistische invloed in het kabinet Lefevre is intussen sterk genoeg gebleken om het
hele ontwerp terug te brengen tot nogal bescheiden afmetingen: strengere sancties tegen degenen die de orde verstoren (men hoeft niet in de eerste plaats aan
stakingen te denken), een zeer nauw omschreven beperking van het stakingsrecht voor sommige diensten van openbaar nut, uitbreiding van de bevoegdheid
van de provinciegouverneurs indien de gemeentelijke overheid te kart schiet.
We denken niet dat het ontwerp op zich zelf veel zal veranderen aan de feitelijke sfeer waarin b.v. een werkstaking zich in dit land voltrekt. Toch wordt het
ontwerp heftig aangevallen, vooral in kringen van de Mouvement Populaire
Wallon, die openlijk verklaren dat ze bij gelegenheid nog gebruik zullen maken
van vormen van rechtstreekse actie, ook om eisen kracht bij te zetten die niet
direct van sociale aard zijn, b.v. het federalisme.
Einde 1962 wordt een socialistisch partijcongres gehouden, dat moet trachten
klaarheid te scheppen rand deze kwestie, die bij de vorming van de regering als
een punt van het regeringsbeleid op het programma geplaatst weed. De C.V.P.
kan 'bezwaarlijk aanvaarden dat er niets van terecht komt, al hoeft men toch niet
verwachten dat de C.V.P.-leiding het op haren en snaren zal zetten om haar wil
op te dringen. Het behoud van de huidige regeringsformule is haar wel zoveel
waard dat ze geduld zal oefenen tegenover haar regeringspartner.
De C.V.P. worstelt trouwens eveneens met interne moeilijkheden. Men heeft
soms de indruk dat de grootste partij van het land geen sterke innerlijke organisatie heeft, dat ze in feite geen partij is in de moderne zin van het woord,
maar een complex van geheel verschillende standenorganisaties, en van sterke
plaatselijke of gewestelijke comite's waarop de centrale leiding weinig vat heeft.
De centrale leiding beschikt over te beperkte middelen om een eenheid van actie
en van programma op te leggen. De moeilijkheden die b.v. C.V.P.-voorzitter
Vanden Boeynants ondervindt om de Luikse afdeling in kalmer water te loodsen, zijn daarvan een typische illustratie. Ook in andere afdelingen vlot het niet
te best.
Van partijpolitiek standpunt uit zou aan de C.V.P. een veel sterker geraamte
moeten gegeven worden, en het secretariaat zou over rechtstreekse actiemiddelen
moeten beschikken in alle geledingen van de partij. Dit lijkt in de huidige
omstandigheden wel utopisch.
Dit des te meer, omdat de C.V.P. zonder uitstel het terrein moet effenen
naar een betere Vlaams-Waalse verstandhouding. In kart bestek betekent dit het
uitwerken van een paar verwezenlijkbare wetsontwerpen wat betreft het taalstatuut van de Brusselse agglomeratie en een aanpassing van onderwijswetten: twee
vraagstukken die destiids aangekondigd zijn als een aanvulling van de wet
inzake de afbakening van de taalgrens, die eindelijk na talrijke crisismomenten
haar beslag gekregen heeft (of de praktische uitvoering verzekerd is, zal volgend jaar blijken). Op langere termijn wordt de C.V.P.-leiding geconfronteerd
met een verderstrekkend vraagstuk: de aanpassing van de grondwet aan de
Vlaams-Waalse verhoudingen zoals die nu zijn. Op het congres van Oostende
heeft de C.V.P. wat dit betreft enkele grondbeginselen aangewezen, waarvan het
meest bekende is: de door de grondwet vastgelegde gekwalificeerde twee-derde
meerderheid voor alle ontwerpen die de Vlaams-Waalse verhoudingen betreft.
Maar sommige Waalse C.V.P.-ers willen een geografische senaat, als rem op de
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gevolgen van de aanpassing der Kamerzetels aan de werkelijke stand van de
bevolking. Oak inzake het taalstatuut van het Brusselse en de zgn. faciliteiten
bestaat er geen eensgezindheid in C.V.P.-rangen.
B.S.P.-ers en C.V.P.-ers samen hebben de jongste weken in de „Werkgroep
voor de Grondwetsherziening" vruchteloos naar een compromis gezocht. In de
C.V.P. wordt thans een werkstuk van oud-minister De Schrijver aangekondigd.
Als een soort politiek testament zou deze een grondige regeling van de VlaamsWaalse verhoudingen voorleggen op het aanstaande partijcongres. Zo lang men
niet weet wat dhr. De Schrijver zal voorstellen, moet men zich van elke beoordeling onthouden. Het vermoeden is echter gewettigd dat dhr. De Schrijver zo
weinig mogelijk zal veranderen aan de grondwettelijke instellingen en hun werking. Bij hem heeft het federalisme geen kans, en zelfs min of meer autonome
formules op cultureel gebied, of wijzigingen van de werking en de samenstelling
van de wetgevende vergaderingen zal deze voorzichtige man nog niet zo vlug
aanprij zen.
Zullen die beperkte hervormingen dan echter wel een rem zijn op de federalistische stroming die zeker in Wallonie niet tot staan gebracht is, ondanks de
inspanningen die de B.S.P.-leiding zich getroost?
***

Op regeringsvlak is de samenhang tussen de twee partijen verbeterd naarmate
ieder met grotere moeilijkheden te kampen had. Maar toch laat de werking van
het kabinet veel te wensen over. Alleen reeds in het departement van binnenlandse zaken hebben zich zo veel netelige vraagstukken opgestapeld, dat deze
last op zichzelf loodzwaar drukt op het hele kabinet. Noch inzake de VlaamsWaalse verhoudingen, noch inzake de versterking van het uitvoerend gezag kan
minister Gilson refereren inaar vaste beginselen, naar een staatsleer. Het ontbreken van een staatsleer zal trouwens nog hinderlijker worden wanneer ooit de
grondwetshervorming in haar actief stadium zal treden. Zelfs indien Belgie niet
door twee verschillende volkeren bewoond werd, zou de hervorming van de
staatsinstellingen zich opdringen, en tot welke kritische toestanden zulks aanleiding kan geven wordt genoegzaam bewezen door wat in Frankrijk en WestDuitsland aan het gebeuren is.
***

In dit overzicht werd niet eens gewag gemaakt van de sociaal-economische
materie waarmee de regering worstelt, noch werd verwezen naar de Internationale sfeer, waar Belgie voor minstens twee moeilijke opties geplaatst is: in
Afrika, waar dhr. Spaak geneigd schijnt zich aan te sluiten bij de politiek van
de U.N.O. en van de V.S.A. (maar er zijn sterke krachten aan het werk die iets
anders willen), in Europa, waar de onderhandelingen tussen de E.E.G. en
Groot-Brittannie een stadium bereikt hebben waarin de Zeven ten slotte een
klaar ja of neen zullen moeten zeggen. En deze veelzijdige problematiek moet
getorst worden door een regering die nooit haar verhoopte sterkte heeft bereikt,
en die steunt op twee partijen die elk te kampen hebben met de zwaarste crisis
welke ze sedert jaren doorgemaakt hebben.
6-12-1962

H. de Bruyne

Forum
De ideologie van de welvaart
De verschijning van een nieuw genre
boeken, half sociologisch-psychologisch,
half moraliserend is een na-oorlogs verschijnsel dat zonder twijfel samenhangt
met maatschappelijke onzekerheid zowel
ten aanzien van de huidige sociale verhoudingen zelf, als ten aanzien van de
vraag hoe zij zich verder moeten ontwikkelen. De moraliserende Loon b.v. in
de werken van Vance Packard is onmiskenbaar; tot de betere werken in dit genre behoort E. Zahns Leven met de welvaart 1).
De ethiek, als men dat sterke woord
mag gebruiken 2 ), is in het boek van
Zahn sterk maatschappelijk-economisch
getint. Zijn sociologie (de ondertitel van
het werk luidt: „Een sociologische beschouwing") is hoofdzakelijk economisch
en cultuurwetenschappelijk. Hij meent
dan ook dat de sociologie is ontstaan uit
de worsteling met het thema „economie
en maatschappij", en sluit zich in dit opzicht aan bij de door hem niet bewonderde Vance Packard.
De moraal nu is in Zahns boek verward geraakt met de economie en de
cultuurwetenschap, en deze verwarring
heeft een specifieke kijk op de ontwikkeling van de economie en de cultuur meegebracht — of andersom, als men wil.
In Zahns boek wordt de welvaart
(niet haar verdeling, zoals men zou denken, maar de welvaart als fenomeen) beschouwd als het centrale sociale probleem van de westerse wereld. Dit probleem heeft een dubbel gezicht: een economisch en een cultureel. De beide
gezichten lachen en huilen tegelijk: naarmate de welvaart toeneemt, groeien de
mogelijkheden tot cultuur. Immers, de

cultuur uit zich in het kopen van stijlvolle gebruiksgoederen; de economie
levert ze. De economie moet, om ze te
kunnen leveren, cultureler worden, en de
zakenman meer estheticus. Slaagt de
westerse maatschappij er in, op deze
wijze de economie te sublimeren, dan
veranderen tevens de sociale verhoudingen.
De toekomstige maatschappij immers
zal een samenleving zijn van brede middengroeperingen. De menselijke verhoudingen in de bedrijven zullen zijn gepsychologiseerd, en daarmee gesublimeerd,
terwijl de prestige-strijd op cultureel
niveau, d.w.z. door wedijver in artistiek
peil der gebruiksgoederen uitgevochten,
en daarmee gesublimeerd zal worden.
Deze goederen zullen steeds weer opnieuw geleverd warden door de economie aan de op consumptie ingestelde
samenleving. De cirkel sluit zich. „Verwacht mag warden, dat ons de toekomst
een alomtegenwoordig psychisch comfort
zal brengen, vergelijkbaar met de zachte,
kalmerende muziek uit onzichtbare bronnen in de hallen van grate Amerikaanse
gebouwen" 3).
Heel wat sublimering dus. Deze sublimering wordt niet scherp gedefinieerd,
maar bestaat voor een belangrijk deel in
de eliminatie van alle conflicten, waarbij
zowel economie als cultuur gebaat zijn.
Ook een hoge mate van conformisme zal
in deze gesublimeerde samenleving niet
misstaan. Opgemerkt moet overigens
worden, dat Zahn geen cultuurpessimist
is, zoals er reeds te vele bestaan; of
echter zijn optimisme sterk gefundeerd is,
blijft de vraag die wij moeten trachten te
beantwoorden.
Een eerste bezwaar tegen zijn gedachtengang is, dat, zoals Lulofs reeds in de

1) Ernest Zahn, Leven met de welvaart. Een sociologische beschouwing. — Amsterdam, N.V. De
Arbeiderspers, 1962.
2) Een ethiek overigens die vaag blijft, en verplichtingen construeert waar zij niet liggen. „Onze
machines en apparaturen zijn dermate imponerende getuigen van de menselijke intelligentie en vindingrijkheid, dat men tegenover zo veel geest verplichtingen krijgt. En deze verplichtingen kunnen alleen
maar slaan op de consumptie van de goederen der techniek" (blz. 172). Een fraai staaltje van
„managerial ethics"! Moet de klant eerst naar de technische voortreffelijkheid der machines informeren? — Zahn verbergt overigens niet dat hij werkzaam is bij Unilever.
3) blz. 149. De onzichtbaarheid van die bronnen is typerend en verontrustend.
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Sociologische Gids heeft opgemerkt, de
culturele verfijning der gebruiksgoederen
meer een kwestie is van mode dan van
esthetiek 4 ). Jets dat werkelijk mooi is,
wil men behouden; economisch is echter
vervanging na korte tijd noodzakelijk.
Zahn kent in de stimulering van de
aankoop van artistiek verantwoorde goederen een belangrijke taak toe aan de
consumentenorganisaties; of deze zelf
daarmee akkoord gaan, lijkt ons aan
twijfel onderhevig. Hoe dan ook, het
verband tussen welvaart en het artistiek
peil der duurzame gebruiksgoederen lijkt
ons, ondanks alle industriele vormgeving,
niet zo evident als Zahn betoogt.
Een tweede moeilijkheid is gelegen in
zijn gelijkstelling van psychologisering en
sublimering van de menselijke verhoudingen met name in het bedrijfsleven. Men
behoeft niet zo ver te gaan als sommige
marxistisch-denkende Franse sociologen,
die menen dat iedere psychologisch overwogen aanpak tot manipulatie der werknemers leidt, om toch in te zien dat dit
gevaar geenszins denkbeeldig is. Het volledig slagen van een psychologisering
zou een conformisme teweeg kunnen
brengen, dat allerminst een sublieme
vorm van samenleving is. Een zakelijke
verhouding dient, zo ver mogelijk, zakelijk te zijn en te blijven.
Wij leven vervolgens nog allerminst
in een maatschappij van middengroeperingen. De tegenstellingen tussen de sociale groepen zijn, hoewel in Nederland
weinig onderzocht, uiterst reeel. Aan de
hypotese, dat zij slechts een relict zouden
zijn van een in wezen verouderde maatschappijstructuur, is enig wishful thinking zeker niet vreemd. — Is het bovendien wel waar, zoals Zahn impliciet lijkt
te veronderstellen, dat sociale tegenstellingen slechts bestaan in prestige-strijd
in met name gebruiksgoederen, of ziet hij
ook dit aspect van het sociale leven te
economisch en miskent hij de felheid en
overtuiging waarmee sociale normen aangehangen kunnen worden, die met prestige-overwegingen niet direct te maken
hebben?
In hoeverre beinvloeden nu de be-

379

schreven waarde-oordelen Zahns kijk op
de te verwachten feitelijke gang van
zaken? Zijn zij slechts een aanvechtbare
interpretatie van een komende ontwikkeling, die inderdaad zal bestaan in een
toename van het deel van het inkomen,
dat men voor zijn basis-levensbehoeften
niet direct nodig heeft (het „discretionary income"), in een differentiatie en
snelle wisseling der behoeften en in een
stabiele arbeidsvrede, of is het juist zijn
ideele visie op de samenleving die hem
deze zaken doet voorspellen, en is dus de
waarschijnlijkheid van hun verwezenlijking niet groter dan de aanvaardbaarheid
van zijn interpretatie?
Een regelrecht antwoord is op deze
vraag, zoals op alle vragen die een
onderlinge afhankelijkheid tot eenzijdige
causaliteit willen reduceren, niet te geyen. Wij zullen slechts, op hoogst onsystematische wijze, aanduiden dat op verschillende punten alternatieven zeer wel
denkbaar zijn.
Wat betreft de maatschappij der middengroeperingen, wij wezen reeds op de
in onze sociale structuur en cultuur (het
woord in een andere betekenis gebruikt
dan door Zahn) reeds lang bestaande en
zelfs geinstitutionaliseerde spanningen.
Men kan ook denken aan het geheel verschillende maatschappijbeeld van arbei
ders en beambten. Ten aanzien van de
jeugd is gewezen op een neiging van de
middelbare scholieren, zich te orienteren
op de arbeidersjeugd. Of, wederom in
een geheel ander veld, in Engeland is het
gevaar gesignaleerd van een opkomst
van de „meritocratie".
Zal vervolgens de differentiatie der
produkten steeds verder voortschrijden,
of zal de consument, misschien zelfs bier-in geleid door zijn organisaties, van dit
spel (Zahn citeert zelf Huizinga, Homo
Ludens) genoeg krijgen, en liever degelijker waar gaan eisen? Ook is het mogelijk dat hij nog veel meer dan nu in
onderwijs en opleiding buiten het bedrijf
gaat investeren, of dat in het economisch
bewustzijn de onderontwikkelde gebieden
een reele rol gaan spelen.
Afgezien van de ethische inslag van

4) J. G. Lulofs, Sociologische aspecten van de welvaart, in Sociologische Gids, 8 (1961),no 4, blz.
187 - 193.
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Zahns boek, kan men slechts concluderen
dat het zeker optimistisch en intellectueel
stimulerend is, maar evenzo dat het veel
economisch, en vooral sociologisch onderzoek behoort uit te lokken. Sociologisch onderzoek, dat zich niet beperkt
tot marktanalyse.
Drs. G. W. Schlichting

Franse katholieken
t.o.v. schoolhervorming
Enkele maanden geleden hielden te
Nancy een honderdvijftig vertegenwoordigers van het Franse middelbaar onderwijs een „session pedagogique" om in gezamenlijk overleg hun houding te bepalen
t.o.v. de aan gang zijnde officiele schoolhervorming. Uit de besprekingen bleek
dat de deelnemers vooral bekommerd waren enerzijds om het eigen karakter der
katholieke school nader te omschrijven
en het een concretere vorm te geven, anderzijds om zo veel mogelijk begrip op te
brengen voor de motieven en doelstellingen van de officiele schoolhervormers en
zo nauw mogelijk met hen samen te werken. Deze belangstellende toenadering
van een deel der leerkrachten uit vrij en
publiek onderwijs, is een nieuw feit in de
Franse pedagogische wereld. De schoolwet van 31 december 1959 1 ), die het
vrij onderwijs officieel erkent en een
zekere subsidie verleent, heeft hiertoe ongetwijfeld veel bijgedragen (al blijft een
rumoerige minderheid van lakistische
strekking zich nog steeds heftig verzetten).
Voorutiziende en ruimdenkende leden
van het ministerie van de Education nationale trachten inderdaad zoveel mogelijk alle krachten te bundelen om een
grootscheepse hervorming tot stand te
brengen in het Franse secundaire schoolstelsel.
Een wet van 6 januari 1959 bepaalt
dat vanaf 1967 de schoolplicht wordt
verlengd tot 16 jaar. leder Frans kind
moet dus secundaire studies doen. Men
spreekt zelfs al van een verlenging tot

18 jaar. Steunend op het inzicht dat in
onze hoog-technische beschaving de potentiele rijkdom van een land gelijkstaat
met de ontwikkelingsgraad van zijn burgers, stuurt men resoluut aan op een
verdoorgedreven onderwijspolitiek, die
zware offers vraagt aan financiele investering, maar die prognotisch de enig-gezonde politiek is en tevens de enig-mogelijke om gelijke tred te houden met de
buitenlandse grootmachten. Vooral in de
„tertiaire sector" voorziet men een enorme uitbreiding van de behoefte aan geschoold personeel: M. Fourastie meent
dat in 1975 34% van de actieve Franse
bevolking een opleiding zal hebben ontvangen gelijkwaardig aan het huidige
baccalaureaat, en dat van dezen nog
14% verder zouden moeten studeren tot
aan het licentiaat.
Dat de traditionele schoolstructuur van
secundair niveau niet in staat is om
deze vloedgolf te kanaliseren, is duidelijk.
Tot voor korte tijd had de secundaire
school slechts oog voor een „elite" van
hoogbegaafden. Doorsnee-studenten hadden er weinig kans, vooral indien zij niet
konden rekenen op de culturele achtergrond van hun gezinsmilieu. Technische
opleidingsmogelijkheden waren schaars
en weinig humanistisch. Wie in de traditionele schooltypen raislukte, werd onmeedogend gezift en uit de secundaire
school verwijderd. Voor een groot percentage der 12-16-jarigen, was er gewoon
geen enkel schoolsysteem voorzien. De
schoolhervorming schept nu nieuwe opleidingsmogelijkheden; men tracht alle talenten op te sporen en iedere leerling, ongeacht zijn sociaal milieu, die graad van
kennis bij te brengen waartoe hij in staat
is. Zander afbreuk te doen aan het hoge
peil dat men voor de verstandelijke elite
handhaaft, wil men in een gegradueerd
opleidingssysteem ook de massa hoger
opvoeren.
De spil rond welke de hervorming
draait, is de befaamde „Cycle gobservation" 2 ) die vanaf 16 september 1960 in
alle scholen is ingevoerd (zij het hier en
daar slechts „op papier") en de bedoeling

1) Zie hierover het artikel van H. Boex S.J., De schoolkwestie in Frankrijk, in Streven, mei 1962,
pp. 755 - 760.
2) Zie Le Cycle d'observation, ed. Bourrelier, Paris, 1962.
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heeft, door middel van betere methoden
(de zgn. „actieve methoden" en groter
„individualisering" van het onderwijs)
alle kinderen van 11 tot 13 jaar terdege
te onderzoeken met betrekking tot hun
aanleg voor een der secties die voortaan
in het secundair onderwijs warden ingesteld. Deze „cycle d'observation" duurt
momenteel twee jaar en wordt als een
eenheid opgevat. Daarna worden de
hoogbegaafden gestuurd naar „l'enseignement long" (hetzij klassiek, hetzij modern-technisch) met uitzicht op hogere
studies, de gewoon-begaafden naar "l'enseignement court", dat ;beperkt blijft tot
secundair niveau, en de niet-geadopteerde
kinderen naar „speciaal" onderwijs.
Tijdens de besprekingen te Nancy
bleek dat vele katholieke leerkrachten
zeer positief staan t.o.v. deze „democratisering" van het secundair onderwijs.
Voorstanders treft men vooral aan bij
hen, die hebben ingezien dat de school
in onze industriele en technische beschaving een heel nieuwe, a.h.w. economische
rol te vervullen heeft 3 ). Sommigen menen zelfs, hoe paradoxaal dit ook klinkt,
dat de „geest" der hervorming beter zal
ter harte worden genomen door de opvoeders van het vrij onderwijs (o.m.
hiertoe aangespoord door christelijke motieven van sociale rechtvaardigheid), dan
door een groot gedeelte van de huidige
”publieke" leerkrachten, die zich in een
soort kastebewustzijn schijnen terug te
trekken, slechts oog schijnen te hebben
voor de traditionele „elite" en de hervorming trachten te boycotten.
Het feit dat in sommige of ficiele scholen de hervorming voorlopig vertraagd
wordt, omdat de hervormers hun plannen
moeten doorvoeren a.h.w. tegen het
„blinde" lerarencorps in, heeft de katholieke pedagogen te Nancy doen beseffen,
dat op de eerste plaats de leraren zelf
overtuigd moeten worden van de behoefte aan hervorming. Ditzelfde feit heeft
hen trouwens ook aangespoord zich meer
te bekommeren am de situatie, de vorming, de kwaliteit en de specifieke taak
der lekeleraren in het katholiek middelbaar onderwijs. Een paar generaties „laY-
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cistische school" hebben hen inderdaad
aan den lijve doen voelen dat een homogeen katholiek schoolmilieu (dat niet
ipso facto een gesloten getto hoeft te
zijn!) wezensnoodzakelijk is voor de opbouw van een ware christenheid. Een
handjevol bekeringen van het „catechumenat d'adultes" weegt niet op tegen de
onnaspeurlijke invloed der school: „Que
cela plaise ou non, en France, le probléme de l'Eglise, c'est le problême de
l'ecole" (P. Faure S.J.). Doch de waarde
van dit katholiek schoolmilieu zal afhan.
gen van de competentie en de apostolische bezieling der lekeleraren.
Tijdens de „explosion scolaire" van de
laatste decennia (in het sec. onderwijs:
750.000 leerlingen in 1939, 1.200.000 in
1949, 2.070.000 in 1959, 3.700.000 in
1969) staat of valt het Franse katholieke
schoolwezen met de persoonlijke waarde
van de lekenopvoeders. Aileen maar om
gelijke tred te houden met de toename
der leerlingen in het vrij onderwijs moeten jaarlijks 6.900 nieuwe leerkrachten
gevonden worden. Bij urgentie worden
dus maatregelen getroffen om aan deze
nood het hoofd te bieden: katholieke hogere pedagogische instituten worden op
meerdere plaatsen opgericht, met nadruk
wordt propaganda gemaakt voor de opvoeders-roeping, K.A.-kerngroepen van
leerkrachten worden gesticht, studies
worden ondernomen am het (te lang verwaarloosd) „statuut van de katholieke
lekeleraar" vast te leggen en een specifieke beroepsethiek uit te stippelen, retraites warden gehouden om zich te bezinnen op de eigen spiritualiteit van de
katholieke opvoeder. Bovendien steunt
men iedere poging om de financiele status
van het leraarsambt te revaloriseren.
Tenslotte komen nieuwe en hogere verantwoordelijkheden voor leken open te
staan.
De of ficiele schoolhervorming staat
onder het motto: ook in de secundaire
school moet de „onderwijzer" allereerst
opvoeder worden van alle kinderen die
hem warden toevertrouwd. Men tracht
de leraren hierop voor te bereiden. Daarom probeert men ook in de „cycle d'ob-

3) Zie de analoge stellingname van Helmut Schelsky, Schule and Erziehung in der Industriellen
Gesellschaft. Werkbund-Verlag, Wiirzburg, 1957.
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servation" de versnippering der vakleraren tegen te gaan en krijgt de klasseleraar
nieuwe bevoegdheid. Welnu, deze „opvoedings-zorg - is in principe altijd de
hoofdbekommernis geweest van het katholiek onderwijs. Een reden te meer
waarom men aannemen mag dat de geest
der vrije school zeer gemakkelijk de
structuren der hervorming tot leven zal
kunnen wekken. Wat echter niet belet
dat men in Nancy de nadruk legde op de
noodzakelijkheid van een liefdevoller en
veelvuldiger contact tussen leraar en
leerling, tussen leraar en ouders, op de
behoefte aan een geregeld gesprek tussen
de verschillende leraren die in den klas
dezelfde leerlingen benaderen, op de
wenselijkheid van een meer sociale opvoeding, die concreet attent maakt op de
caritas — o.m. met de befaamde methode
van de „travail d'equipe" --, op het belang van de „geleide studie" en van een
verbeteringssysteem dat afgestemd is op
„aanmoediging-.
De Franse schoolhervorming zal, zowel in de officiele als in de vrije sector,
nog met enorme moeilijkheden hebben of
te rekenen, en op financieel en op pedagogisch gebied. De Session pedagogique
van Nancy wees echter uit dat de nieuwe schoolwet een spoorslag betekent
voor het vrij onderwijs, dat hier en daar
wellicht in sclerose vast dreigde te lopen.
De officiele schoolhervorming blijkt een
weldaad te zijn, niet het minst omdat zij
de meest vooruitzienden plotseling helder
bewust heeft gemaakt en van de grote
behoefte aan hernieuwing en van de onvoorziene kansen die aldus aan de katholieke school worden geboden.
A. Cauwelier S.J.

Het Verschijnsel Dichter
In de nummers van De Tijd op zondag
van de vorige oktobermaand hebben
Kees Fens en Anton van Duinkerken
een belangwekkende polemiek gevoerd
over de discrepantie die er bestaat tussen
de hedendaagse verschijningsvorm van
de Zichtbare Kerk en de leefwereld van
de romanschrijver of, in het algemeen gesproken, de dichterlijke, de muzische
1) Cambridge, University Press, 1961, 42 sh.

mens. Fens meent, dat er een onoverbrugbare kloof ligt: de dichter voelt zich
als gelovige lamgelegd, en omgekeerd, hij
vindt in het gelaat van de huidige Kerk
geen inspiratie. Van Duinkerken betoogt
daarentegen, dat ook in tijden van verval
en beroeringen het religieuze individu,
revolutionnair voorlitlopend op zijn tijd,
scheppend kan werken, hetgeen hij staaft
met voorbeelden uit de geschiedenis van
de Nederlandse letterkunde. Kees Fens
blijft daarna zijn positie handhaven: de
toekomstige romanschrijvers mogen het
zich voor gezegd houden: de hedendaagse religieuze levenssfeer inspireert niet.
Bij de lezing van Robert Gibson, Modern French poets on poetry 1 ) krijgt
men de indruk, dat het in bovengenoemde polemiek am een schijnprobleem gaat.
De dichter is sui generis: dichten is een
vak, dat op zich zelf staat, geheel onafhankelijk van de vraag: hoe gaat het op
het ogenblik met de gezondheid van de
cultuur of hoe is de polsslag van de
Zichtbare Kerk? Gibson, die docent is in
de Franse letterkunde aan de Universiteit
van Aberdeen, geeft in zijn werk een mozalek van fragmenten uit essays, voorredenen, brieven, lezingen, spontane uitspraken ten overstaan van vrienden of
journalisten, zoals deze van de dichters
zelf tot ons gekomen zijn. Het eerste
hoofdstuk: de dichter als criticus, beschrift hoe de dichter denkt over zijn
collegae, over de dichtkunt en over zichzelf. Zo maar een inleidend overzicht. Ik
noteer in het voorbijgaan, dat de een
vindt: er is geen bevoegder criticus dan
ik, dichter; de ander ontzegt zichzelf en
zijn collegae iedere competentie tot kritiek.
Bijzonder boeiend heeft Gibson in zijn
tweede hoofdstuk toegelicht de leefwereld
van de moderne dichter. Voor Baudelaire
verdient speciaal de aandacht wat er gezegd wordt over zijn religieuze opvattingen. Mallarme staat er getekend in zijn
smartelijk psychisch leven. Hij droomde
van een groat werk als dichter, maar het
was veeleer een metafysica, waarvan hij
trouwens wist, dat hij ze niet aan kon,
dan een gedicht. De excessen van Rimbaud worden tot gemitigeerde proporties
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teruggebracht. Claudel, die in het illuuster gezelschap naar mijn mening de meest
klare taal spreekt over het wezen van de
poezie, behoort volgens Gibson tot de
„litterature engagde -. Akkoord, maar de
conclusie: alleen degene, die Claudel's
geloofshouding bezit, kan zijn werk
waarderen, is er naast. Ik kan toch zeer
wel J. P. Sartre, engage als Been ander,
waarderen als denker en als kunstenaar,
als zoeker vooral, zonder verplicht te
zijn mij tevoren met zijn gedachtenwereld
solidair te verklaren Voor Valery
is de poezie een feest van het intellect,
wars van alle „gemoed- , een bestudering
van zijn eigen geestesprocessen. Hugo
tenslotte slaat hier, als theoreticus dan
over de dichtkunst, een vrij pover figuur:
wat holle bombast.
„Un beau vers renait indefiniment de
ses cendres", schreef Valery. Waarom
het schone vers zulk een Phoenix is,
wordt in het derde hoofdstuk uiteengezet. Het handelt over de „poesie pure",
in de dertiger jaren inzet van een uitvoerig dispuut tussen Valery en Henri Bremond. Het is de dichtkunst, herleid tot
haar zuiverste elementen, zoals de chemicus in zijn laboratorium van een bepaalde stof de elementen tracht te isoleren.
De dichter vecht daartoe met de taal, de
muziek, de tapijtweefkunst, de drukvorm,
het ritme en het rijm. De meest uiteenlopende en tegenstrijdige standpunten
worden door de dichters, sprekend over
hun kunst, naar voren gebracht.
Het laatste hoofdstuk toont de dichters
aan het werk. Voelt hij zich een gelnspireerde? Moet hij werken of zich laten
gaan op een inwendige stuwing? En wat
is inspiratie? Valery onderscheidt „vers
donnes - en „vers calcules - , waarop
Claudel meteen vraagt: „donn6s par
qui?" Misschien is zijn eigen opinie niet
eens zo vreemd. Hij beschouwt zelf het
dichterschap als een charisma, een gratia
gratis data, een om niet geschonken gave,
ten dienste van de anderen, komend van
de H. Geest, die ook de Schrift inspireert. Dit alles dan analogisch gezien:
„Les mots que j'emploie, ce sant les
mots de sous les jours, et ce ne sont point
les memes-.
Voor de een is dichten het hardste
labeur. Valery werkt vier jaar op de
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vijfhonderd regels van La Jeune Parque.
Voor de ander is het even eenvoudig als
wandelen. Peguy schrijft de vijftienduizend verzen van Eve in drie maanden,
bijna zonder doorhalingen. Beiden behoren
tot de vijf groten (met Claudel, Proust,
Gide) van de eerste twintigste-eeuwse
generate. Mallarme betracht de uiterste
beknoptheid, maar vervalt daarbij in een
cryptische poezie, die de lezer in een
kruiswoord-puzzel-sfeer plaatst. Kunt U,
lezer, vooruit met verzen als Le tombeau

d'Edgar Poe:
„Du sol et de la nue hostiles, o grief!
Si notre idOe avec ne sculpte un bas-relief
Dont la tombe de Poe eblouissante s'orne,
Calme bloc ici-bas chu d'un desastre obscur,
Que ce granit du moins montre a jamais sa borne
Aux noirs vols du Blaspheme epars dans le futur.

In de normale syntax wordt het lets
als: „Si notre idee ne sculpte (pas) avec
(ce) grief (bier: worsteling) du sol et de
la nue hostiles (aarde en wolken die elkaar vijandig zijn), un bas-relief dont
s'orne la tombe eblouissante de Poe, que,
du moins ce granit, calme bloc chu icibas d'un desastre obscur, montre a jamais
sa borne aux noirs vols du blaspheme
epars dans le futur". Nu is het proza; de
dichterlijke vervoering is weg, maar wat
wil vervoering, die niet grijpbaar is voor
een interpretatie door het intellect of
door het „gemoed-?
Gibson beloofde Appollinaire, Supervielle, Eluard, Breton, deze laatste als
woordvoerder van het surrealisme, aan
het woord te laten; zij komen te weinig
aan bod; de klemtoon is gevallen op de
figuren van Baudelaire, Mallarme, Rimbaud, Claudel, Valery, over wie men allerlei kan vinden in de Pleiade-edities,
maar die hier kundig in groepsverband,
rondom een bepaald thema, zijn samengebracht. Het is een niet geringe verdienste van de schrijver, dat hij ook van
elders een groot aantal moeilijk vindbare
teksten aanhaalt.
De lezer zal wellicht het bock even
beduusd sluiten als ik het deed. Hij vond
een schat van gegevens, hij doorziet beter de psychologie van de dichter en van
diens „yak'', maar het laatste woord over
Het Verschijnsel Dichter, hebben de
dichters-critici ook bier niet gezegd.
Jos Daniels

Boekbespreking
GODSDIENST
BORGERT, Dr. H. Fr. Th. C.ss.R., De
Kerk en haar mogelijkheden. H. Nelissen, Bilthoven, 432 pp., 1962, f 19,75.
Na „Kerk in beweging" van Pater van
Bilsen verschijnt er nu een boek, dat
innerlijk daaraan verwant is: „De Kerk
en haar mogelijkheden, een bezinning en
een uitnodiging". Pater Borgert heeft,
volgens eigen getuigenis, geen wetenschappelijk boek willen schrijven over
de theologie der Kerk, hoewel het theologisch denken niet afwezig is, evenmin
een geschiedenis der Kerk. Hij tracht vanuit een pastorele bezorgdheid een eigen
visie te ontwikkelen in deze kritieke tijd.
Hij doet dit in vier hoofdstukken, die hij
betitelt als „de Kerk, waarin wij geloven,
waarin wij leven, waarvan wij dromen en
die wij verwachten", met een epiloog. De
auteur schrijft, ik zou haast zeggen, op
boeiende wijze keuvelend over al wat der
Kerk is, H. Schrift, traditie, eredienst,
ambt, Sacramenten etc. Vooral in het
derde hoofdstuk zegt hij vrijmoedig wat
hij zwak of versleten of minder gelukkig
of ongewenst acht in de Kerk van vandaag en hij verwacht niet, dat iedereen
hierin met hem zal instemmen. Men voelt
echter aldoor dat hier een priester inderdaad uit pastorele bezorgdheid het woord
neemt. Zo werd dit boek in waarheid een
uitnodiging, meer dan dat, een oproep tot
zelfbezinning, gericht tot elk bewust
J. van Heugten
katholiek.
VANBERGEN, L., Index des Themes du
Nouveau Testament (Paroisse et Liturgie„ Collection de Pastorale Liturgique,
n. 52), Biblica (Publications de S. Andre). — Brugge, 1962, 353 blz., 270 B.Fr.
De vraag naar bruikbare bijbelliteratuur
wordt, vooral vanwege priesters die in de
zielzorg staan, met de dag dringender.
Aan zulk een verlangen wil dit boek
tegemoetkomen. Het is de — met het oog
op het katholieke lezerspubliek r omgewerkte vertaling van de „Namen- and
Sachweiser" van de protestantse collectie
bijbelcommentaren „Das Neue Testament
Deutsch" en wil de nieuwtestamentische
teksten, met het oog op hun pastorale
bruikbaarheid, onder een aantal trefwoorden of hoofden groeperen. De tekst
zelf van het N.T. wordt niet gedrukt;
evenmin wordt er een commentaar op de
tekst gegeven. De lezer vindt hier alleen
de referenties naar de gewijde tekst. Een

eerste deel vermeldt, door middel van een
alfabetische lijst van trefwoorden, alle
teksten van het N.T. die handelen over
een bepaald thema, over levende wezens,
gebruiken of voorwerpen (alfabetische
index). Een tweede deel (sterk uitge-.
werkt en oordeelkundig gestructureerd)
groepeert de teksten van het N.T. onder
een aantal bijbelthema's of rubrieken
(systematische index). Tenslotte vermeldt
een derde deel, eveneens in alfabetische
volgorde, de namen van personen en
plaatsen, telkens verwijzend naar de betrokken passussen in het N.T. Een korte,
zeer nuttige inleiding bespreekt het hanteren van dit kostbaar werkinstrument,
met het doel het tot een maximaal render
went op te voeren. Op grond van welk
principe schr. in zijn tweede deel een onderscheid aanbrengt tussen thema's en
rubrieken wordt nergens verklaard en is
ons ook niet duidelijk. Voor het praktisch
gebruik doet dit evenwel weinig terzake.
J. M. Tison
ZUNDEL, Maurice, Morale et mystique
(Presence chretienne). Desclee de
Brouwer, Brugge, 1962, 144 pp., F. 60.
Is er ooit een „christelijke" moraal geweest, vraagt de auteur zich af. Inder
daad, wij hebben grotendeels de oud-testamentische moraal overgenomen. Nog
steeds leven we in aanzienlijke mate in
het „Rijk van de Verplichting", terwijl
dan toch het „Rijk Gods" onder ons is
gekomen. Een sterk affectief-gekleurde
moraal beheerst ons, waar onbewust het
infantiele „zich doen gelden" doorwerkt,
terwijl het evangelische „zich geven" bewuster zou moeten beleefd worden. Dit
veronderstelt verinnerlijking van de Wet
van God, het doorbreken van de moraal
door een mystieke levenshouding, die zeer
realistisch blijft. Een aanbevolen werkje,
eerder beschouwend dan argumenterend,
F. Van Neste
maar des te ttreffender.
PRUCHE, Benoit, Histoire de I'homme
mysare de Dieu, Une Theologie pour les
laics. Descled de Brouwer, Brugge,
1961, 451 pp.
Omdat er nog steeds zo weinig aan de
leek aangepaste theologische studies voorhanden zijn, kan men niet anders dan elke
nieuwe poging tot aanpassing toejuichen.
De auteur is goeddeels in zijn opzet
slaagd. De christen van onze tijd wordt
duidelijk gesitueerd tegenover het antireligieuze marxisme en existentialisme.
Binnen dit wereldbeeld bouwt Pruche een
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katholieke leer op, volgens trinitair
schema: onze afhankelijkheid als schepsel
tegenover de Vader, onze verlossing door
Christus, en onze vergoddelijking door de
Geest in ons. Dit laatste deel vooral zal
voor de lezer nieuwe en gezonde perspectieven openen. Hier of daar in dit boek
kan men de al to streng vastgehouden
thomistische terminologie minder aangepast vinden: wij leven toch al een goede
zes eeuwen na Thomas! Elders zal men
het tekort aan historisch diepteperspectief missen, wat nochtans wezensnoodzakelijk is voor elke theologie. Maar, zoals gezegd, dit soort boeken staat nog in
een aanvangsstadium, en deze bijdrage
verdient een warme aanbeveling bij de
ontwikkelde leek op zoek naar geloofsinzicht, evenals bij de priester, die hier
een begrijpelijk compendium van dogmatische theologie kan vinden.
M. de Wachter
STRATMANN, Franziskus Maria O.P.,
Gaben and Aufgaben. Ober die religiose
Bedeutung der Sieben Gaben des Heiligen Geistes. — Verlag Josef Knecht,
Frankfurt am Main, 1962, 272 pp.
De bejaarde schrijver, met een bewogen
verleden achter de rug, schenkt ons bier
(volgens een verklarende tekst) zijn
„geestelijk testament"; hij voert namelijk
zijn lezers, ook leken, het geestelijk leven
binnen. Elke gave van de heilige Geest,
eerst aandachtig verklaard, wordt gevolgd
door een bijzondere taak (Aufgabe),
waarbij telkens een der acht zaligheden
wordt aangevoerd Zo brengt het boek
heel veel bijeen: een strakke theologische
traditie, teruggaand op Augustinus en
Thomas, en een soepele aanpassing aan
onze toestanden; — het ontvangen van
Gods genade en het meewerken daarmee;
een hoge geestelijke leer en een concreet uitwerken van geloof en leven
Het boek kan gebruikt worden voor overweging en voor lectuur; en de oude strijder verloochent zijn actieve natuur nog
niet wanneer hij de contemplatie voorsta at.
Em. Janssen
Assemblies du Seigneur, Catechise des
dimanches et des fetes, Publications de
Saint-Andre, BIBLICA, Brugge. — No. 4
Deuxieme dimanche de FAvent; no. 11
Dimanche dans Foctave de Noel; no. 14
Fete de la Sainte Famine; no. 26 Premier
dimanche de Careme; no. 55 Deuxieme
dimanche apres la Pentecote; no. 73 Dixhuitieme dimanche apres la PentecOte.
Deze eerste zes nummers van een reeks,
24
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die een honderdtal deeltjes zal bevatten
van elk ongeveer honderd blz. (60 Fr.
per deel), verschenen einde 1961 en begin
1962. Sindsdien kwamen in een geregeld
tempo een aantal nieuwe afleveringen van
de pers. Deze serie feest- en zondagscatechesen, waaraan een internationaal
samengestelde groep specialisten medewerking verleent, wordt uitgegeven door
de benediktijnerabdij van Loppem. Elk
boekje geeft achtereenvolgens een uitleg
van het misformulier van de dag (hoe dit
in het licht van zijn historische oorsprong
moet begrepen worden), een exegetische
commentaar van epistel en evangelie, een
uiteenzetting over het centrale bijbelse
thema, een uittreksel uit de patristische
literatuur, beschouwingen van leerstellige
aard en tenslotte enkele pastorale bedenkingen, aangepast aan de hedendaagse
mentaliteit en situatie. De historische inleiding, de exegetische ontleding en de
patristische commentaar staan er borg
voor dat deze kleine summa van de liturgische feest- en zondagsviering lange tijd
actueel zal blijven. De namen Th. Maertens en J. Dupont, de twee voornaamste
medewerkers, staan borg voor de dagelijkheid.
H. Hendrickx
MARITAIN, RaIssa. Notes stir le Pater
(Vie et Priere). Desclee de Brouwer,
Brugge, 1962, 164 pp., F. 57.
Beschouwingen bij het Onze Vader, en bij
elke vraag daarvan, hebben we thans
verschillende: van Schneider, van Guardini, van Paul-Marie de la Croix, en al
die boeken zijn verschillend. Ook dit
boekje verschilt weer: de schrijfster bracht
materiaal bijeen voor een boek:,, bidden
het leven door"; dat boek zou beginnen
met „notes sur le pater": hier zijn ze. Het
waren nog fragmenten Coen zij overleed;
haar man, Jacques Maritain, bracht ze
bijeen en vulde ze aan. Zodat dit boekje
eigenlijk van vrouw en man komt, tamelijk gefragmenteert blijft, maar uit suggestieve en soms diepgaande fragmenten bestaat. Alles gevat in een vast kader, en
gericht naar een doorlopend bidden.
Em. Janssen
Die Geschichte unseres Heiles. Benzigers
jugendbibel. Benziger, Zurich, 382 pp.,
1962, 9.80 Fr.
Deze Bijbel voor de jeugd is zo opgezet,
dat telkens een gedeelte uit de Bijbeltekst
wordt geboden en daarna een verklaring
wordt gegeven, min of meer in overeenstemming met de huidige Bijbelopvattingen en begrijpelijk voor de jeugd. Het
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oude testament beslaat ongeveer de helft
van het boek; hier heeft men dus sterk
moeten selecteren. Een aantal goede
kleurreproducties staan door het boek
verspreid. Mij lijkt deze methode voor de
jeugd zeer geschikt. Enerzijds maakt de
jeugdige kennis met de oorspronkelijke
tekst; anderzijds wordt hij reeds enigszins ingeleid in symboliek, litterair genre
etc. Een uitstekend boek voor jeugdigen.
P. van Alkemade
BOPP, Linus, Zeige uns den Vater. —
Herder, Freiburg-Wien, 1962, 152 pp.,
10.80 D.M.
Men kan de indruk niet van zich afzetten
dat de Freiburgse Professor-emeritus van
pastoraal en pedagogiek hier slechts zijn
stteekkaarten aan elkaar heeft geregen.
Het boek bevat enkele waardevolle citaten over het vaderbeeld in de letterkunde
en de H. Schrift, maar originele pedagogische of psychologische inzichten hoeft
men er niet in te zoeken A. Cauwelier
LITERATUUR
DE JONG KEESING, Elisabeth. De
blinde spinners. Querido, Amsterdam,
1962; 217 pp., f 8,90.
De auteur van De Zalenman, het boekenweekgeschenk van een paar jaar geleden, heeft met De blinde Spinners een
roman van formaat geschreven. De roman is een doorsnee door een halve eeuw
familiegeschiedenis van enkele gezinnen,
beginnend in 1906 en eindigend in 1956.
In korte schetsmatige scenes, voortreffelijk van structuur en schriftuur, verhaalt
zij leven en lotgevallen van een groot
aantal mensen met groot beeldend talent.
Het boek is tevens een document contemporain geworden, doordat de schrijfster haar figuren plaatst op de achtergrond van het tijdgebeuren. Amsterdam
en Friesland, vooral het eerste, zijn de
plaatsen die kleur geven aan het boek;
in de zich uitbreidende en vernieuwende
hoofdstad spelen de meeste figuren een
rol van enige betekenis. Een opvallend
goede en gave roman.
J. van Heugten
HAASSE, Hella S., De Meermin. Roman. — Querido, 1962; 176 pp., f 7,90.
Het lezen van deze ingewikkelde roman
lijkt op een tocht door dicht struikgewas.
De auteur rijgt een onnoemelijk aantal
scenes aan elkaar, waarvan er vele zich
In het verleden, vele zich in het nu van

de roman afspelen en dit grillig door elkaar. Dit maakt de juiste orientering niet
altijd gemakkelijk. Ook de dooreenstrengeling der personages maakt een struikgewas-indruk; er treden door elkaar een
groot aantal artiesten op, Lucebertachtige
figuren, naast meer of minder eenzame
burgers. Een eigenlijk afgerond gebeuren
is er niet. Een belangrijk, doch ook weer
geen doorslaggevend felt is een misdaad
der verzetsbeweging tijdens de oorlog.
Zo biedt deze roman eer het materiaal
voor een nog te componeren en of te
ronden verhaal dan een geacheveerd geheel. Hoofdfiguur is de dichteres Sera,
een fijngevoelige en verstandige vrouw,
gehuwd met een in nevelen gehuld echtgenoot, van wie men nauwelijks weet of
hij zijn vrouw liefheeft. Een bock met
veel raadsels.
J. van Heugten
DEYSSEL, Lodewijk van, Gedenkschriften. Uitgegeven door Harry Prick. II Delen. — Tjeenk Willink, Zwolle, 1962,
849 pp., f
In de Zwolse herdrukken heeft de Van
Deyssel-specialist Harry Prick met grote
zorg L. Van Deyssels gedenkschriften
„voor het eerst naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen
voorzien". Deze gedenkschriften zijn een
eigenaardig soort literatuur, geschreven
in een zeer persoonlijke, aristocratische,
vaak naieve trant. Van Deyssel was een
gekwelde aestheet en levensgenieter. Hij
schrijft in het algemeen boeiend, soms
meeslepend, soms ook wet wat banaal.
Hij vertelt wat hij kwijt wil en verzwijgt
wat hij niet kwijt wil. Talloze personages uit de vorige en uit het begin dezer
eeuw staan in dit werk uitstekend geportraiteerd. Als cultuurdocument en als
prozawerk zullen deze gedenkschriften
misschien Van Deyssels meest blijvende
erfenis zijn. Harry Prick heeft de uitgave
met grote liefde en toewijding tot stand
gebracht.
J. van Heugten
VESTDIJK, S., De held van Temesa.
Nijgh Van Ditmar, 's-GravenhageRotterdam, 1962; 367 pp., f 14,50.
Met De held van Temesa is Vestdijk
weer eens ondergedoken in de Griekse
Oudheid. Zijn antieke romans zijn, hoeveel vernuft, fantasie en eruditie er ook
aan besteed zijn, niet zijn sterkste boeken. Ook dit niet. Het is moeilijk een
vrijwel totaal gefantaseerde wereld aanvaardbaar te maken. Hier verhaalt een
priester de lotgevallen van zijn leven.
Hij verzorgt een heiligdom, waarin elk
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jaar een jong meisje geofferd wordt aan
een Held, een soort Hercules, die lang
geleden een jong meisje aanrandde, gedood werd en nu, op raad van Delphi,
als halfgod vereerd wordt. Het boek
druipt van aanrandingen, verkrachtingen,
nachtelijke bezoeken etc.; kortom het
gaat er meer dan heidens toe. Het valt
zwaar dit alles nog te moeten savoereren
in een geheel andere wereld dan die van
Temesa. Bovendien is deze mytheachtige
geschiedenis zo onwaarschijnlijk dat,
wanneer een Temesier ze had kunnen
lezen, hij er waarschijnlijk om geglimJ. van Heugten
lacht zou hebben.
NEYSSEL, Antoinette. Spelen met geld.
Querido, Amsterdam, 1962, 180 pp.,
f 8,90.
Dit boek bevat een korte roman, waarin
een echtpaar, man en vrouw om beurte,
in de ikvorm hun belevenissen vertellen.
De man is een handig zakenman, die
langs slinkse wegen, tot rijkdom en aanzien komt, vastloopt, in de gevangenis
belandt en ten slotte weer opnieuw de
weg naar rijkdom en weelde inslaat. Het
boek is nogal oppervlakkig en onwaarschijnlijk; de psychologie is zonder diepgang en de schrijfster weet heel dit gebeuren niet levend en overtuigend te verbeelden. Ontspanningslectuur voor lezers
zonder hogere eisen.
J. van Heugten
VUYK, Beb, De wilde groene geur.
Querido, Amsterdam, 1962, 150 pp.,
f 4,90.
Beb Vuyk verzamelt in deze bundel een
aantal oude en nieuwe novellen en laat
daaraan voorafgaan een verhaal uit eisen
familie. Men kent de prettige, coulante
verhaaltrant van de auteur, die graag en
onderhoudend vertelt over het vroegere
India-Indonesia. Ook bier is dit India
rijkelijk vertegenwoordigd. J. v. Heugten
MAELE, P. van de S.J., Echon de Zwartrok-Reus. — De Seinhoven, Brussel,
1962, ingen. F. 60, geb. F. 75.
Avonturenromans-met-Indianen kennen
we van Cooper, Aimard, May en anderen; dit verbeeldingsverhaal, over de
heilige Kanadese martelaren uit de eerste
helft van de zeventiende eeuw, is ook
niet het enige van zijn soort. In een breed
uitgewerkte schets wil de schrijver, naast
zijn hoofdheld Jean de Brêbeuf, ook diens
mede-martelaren uitbeelden: Isaac Jogues,
Antoine Daniel, Gabriel Lallemant, Char
les Gamier, Noel Chabanel, Rene Sou ..
pil, Jean de la Lande. Ook door andere
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boeken vertrouwd met de roodhuiden,
doet hij het met een rijke en bezonken
kennis van hun leven en gewoonten; hij
vertelt daarbij buitengewoon levendig, in
schelle kleuren en bij dramatisch geweld.
Misschien is dit verhaal wel overladen,
en had de toon meer gevarieerd kunnen
zijn; maar het heeft Mies om bij de jeugd
populair te worden en om er veel goed
te doen.
Em. Janssen
VEEN, Adriaan van der, De boze vrienden. — Querido, Amsterdam. 1962,
150 pp., Reuzensalamander.
Adriaan van der Veen begint op de voorgrond te treden als een der goede romanschrijvers. Zijn talent blijkt weer ten
overvloede uit De boze vrienden. Jammer
dat wij dit boek moeten afwijzen. Het is
een onbeschaamde nozemgeschiedenis, die
wanneer zij b.v. verflimd werd, alleen sub
rosa zou kunnen vertoond worden.
J. van Heugten
HUGHES, Richard, De vos op zolder.
Vert. — De Fontein, Utrecht, 329 pp.,
10,90.
Jos. Panhuyzen heeft deze merkwaardige
roman voortreffelijk vernederlandst. De
uitvoerige roman beschrijft ongeveer de
wijze, waarop een jonge Engelsman in
1923 de Duitse verhoudingen bekijkt. Te
gast bij adellijke familie in Beieren, maakt
hij van nabij de Hitler-putsch mee, die
de latere dictator in de gevangenis bracht.
Het boeiend en talentvol geschreven boek
is een kaleidoscoop van kleurige figuren
en gebeurtenissen. De compositie is wat
sprunghaft, doordat het eerste in Engeland spelende deel niet laat vermoeden
dat de twee latere zich in Duitsland afspelen. Het eindigt met het vertrek naar
het klooster van een nichtje, waarop de
Engelsman dodelijk verliefd is. Dit is
symptomatisch voor heel 't „springerige van de roman.
J. van Heugten
ANDRIC, Ivo, De kroniek van Travnik.
Vert. uit het Servo-kroatisch. — De
Fontein, Utrecht. Westland Merksem,
402 pp., f 12,90.
De Servo-kroaat Ivo Andric is in korte
tijd hij won de Nobelprijs! een beroemdheid geworden. Dat hij een groot
schrijver is, bewijst ook weer De Kroniek
van Travnik, een meesterlijke beschrijving van een Bosnisch, onder Turks beheer staand stadje, als tijdens de machtsJaren van Napoleon daar een Frans consulaat, later ook een Oostenrijks, wordt
opgericht. Met de val van Napoleon ein-
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digt het consulaat en ook deze kroniek.
Met ongewone intultie en kracht van
verbeelding weet de auteur leven en mensen van dit stadje te evoceren en een
zeer gemengd wereldje van Turken, Slayen en Westerlingen op te roepen.
J. van Heugten
SHAW, George Bernard, Kaplan Drassbounds Bekehrung - Der Teufelsschiiler.
— Deutscher Taschenbuch Verlag, Miinchen, 1962, 192 pp., D.M. 2.50.
Gezien de nog steeds grote populariteit
van Shaws werk in West-Duitsland,
tracht dit boekje ook eens twee der
minder druk gespeelde stukken uit zijn
„Plays for Puritans" (1901) te propageren. „Kapitan Brassbounds Bekehrung"
kan door zijn gek plot moeilijkheden opleveren voor een ruimer begrip van het
ernstige grondprobleem, al spat ook hier
de ironie langs alle kansen. Boven dat
alles uit bezit het stuk documentaire
waarde om het dispuut tussen valse en
vervalste romantiek en het vereerde
realisme. Variaties met dezelfde bedoeling
brengto ok „Der Teufelsschiller" met het
geinverteerde Victoriaanse melodrama,
dat door schijnbaar volledig in de tijdsmode op te gaan precies de onderkoelde
sabotage uitbeeldt en de heroische neezegger in travesti presenteert. Aan de vertalingen (S. Trebitsch) kleeft al een
C. Tindemans
geurtje van bejaardheid.
MARCEL, Gabriel, Schauspiele I. —
Glock and Lutz Verlag, Nurnberg, 1962,
420 pp., D.M. 20.
Deze Franse christelijke existentialist
(geb. 1889) blijft ook in zijn toneel gehecht aan het redden der eeuwige waarden door een herontdekking van het menselijk geweten. De in dit eerste deel (van
3) opgenomen drama's, La Chapelle Ardente (1922), Le Monde Cass& (1933) ,
Lin Homme de Dieu (1921 en Le Quattuor en Fa Diêse (1919) , zijn niet geschreven om filosofische stellingen te illustreren, al cirkelen ze wel alle om zijn bekende ideeen over vrijheid, hoop, trouw,
geloof, liefde en dood. De personages
worden niet door een probleem verteerd,
dat aan het slot gewild-gelukkig wordt
afgerond, maar ze zijn beheerst door de
handeling en komen zo geleidelijk tot inzicht in het geheim van het menselijk bestaan. Daarom is elk drama arm aan
actie maar rijk aan idee, waarbij de stichomythische replieken niet worden geschuwd. Bij de aanvang zijn alle personen
zonder uitzondering egoistische en een-

zame mensen, die dreigen ten onder te
gaan aan een farizeische burgerlijkheid in
levenswijze en persoonlijke inhoud, maar
langs de pijnlijke ervaring van de vooral
innerlijke nederlaag om, ontsnappen ze
aan de onmogelijkheid oprecht tegenover
zichzelf te staan. Zo culmineert elk drama
in het besef dat het noodzakelijk is erkend
te worden als wat men in waarheid is en
wordt de illusie van de wens verdreven
voor de werkelijkheid van het leven. De
innerlijke leegte en onbeduidendheid van
vele figuren lijken noodgedwongen tot
verveling te leiden, terwijl de onmogelijkheid van S. structureel te vernieuwen
door een loffelijke maar eenzijdige concentratie op de motieven, de dramatische
bloedloosheid nog accentueert.
C. Tindemans
JAHNN, Hans' Henny, Medea. Tragodie.
,--- Europaische Verlagsanstalt, Frankfurt, 1959, 114 pp., D.M. 7.50.
Deze tragedie (1926) van een der belangrijkste en toch meest verwaarloosde
Duitse expressionisten wordt algemeen
beschouwd als zijn dramatisch meesterwerk. Door' de sacrale motieven van zijn
debuut te verdiepen zonder de schreeuwerige emfase ervan, brengt S. de eerste
moderne behandeling van een antieke
stof, die niet verloren loopt in de esthetica, niet louter de psychologische verzwakking van de mythe wil, maar afgaat op de archaische kern. Meer steunend op Euripides dan op Grillparzer
(die het motief herontdekte), geeft hij gestalte aan de door primaire drift gecreeerde vrouwelijkheid, die geen pathologisch monster is, maar een rechtvaardige wraakfiguur, die haar verantwoording vindt in de ontgoocheling. Meer
een lees- dan een speeldrama, maar intake opzet, ruimte, betekenis en artistieke
prestatie blijft het behoren tot de schaarse
toppunten van het expressionisme.
C. Tindemans
GALLICO, Paul, Coronation. — Heinemann, London, 1962, 128 pp., 8 s. 6 d.
Dit simpele verhaal van ongeveer dertig
duizend woorden evoceert op verdienstelijke wijze de kroning van Elisabeth II.
Een Yorkshire gezin, bestaande uit wader,
moeder, twee kinderen en Oma maken
het gebeuren in London mee en verschaffen daarmede de romanschrijver de aanleiding en gelegenheid om de romantiek
van de kroning in een lichte romanvorm
W. Peters
vast te leggen.
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SCHALLUCK, Paul, Zum Beispiel. Essays. — Europaische Verlagsanstalt,
Frankfurt, 1962, 184 pp., D.M. 7.80.
Deze jonge Duitse romancier (geb. 1922)
bundelt hier vier reeksen feuilletonstukjes,
waarin zin voor het syntheserijke detail,
gezond non-conformisme en een soliede
syntaxis kenmerkend zijn. In „Gedanken
zur Zeit" legt hij getuigenis of van zijn
genuanceerd pacifisme en zijn bezorgdheid om de intellectuele integriteit van
zijn yolk; in „Gedanken zur Kunst" neemt
hij zacht-kritisch stelling voor of tegen
het avantgardisme, het kamertoneel, het
documentarisme, e.d.; in „Literarische
Portràts- schematiseert hij indringend en
iuchtig over H. James, S. Lagerlof, B.
Brecht, N. Sachs, F. Wedekind en H. H.
Jahnn; in „Beobachtungen - lispelt hij
over zichzelf, predikt hij voor meer begrip van de zelfkant of praat zalig-chauvinistisch over zijn woonplaats Keulen.
C. Tindemans
HOFFMANN, Ludwig and HOFFMANN-OSTWALD, Daniel, Deutsches
Arbeitertheater 1918-1933. Eine Dokumentation. Henschel-Verlag, Berlin
(Ost.), 1961, 800 pp., 87 pl., D.M. 30.
Uit revues, spreekkoren, verkiezingsteksten, vlugschriften, recensies, politierapporten, protocollen, karikaturen, politieke spotprenten, liederen en foto's is
hier een boek samengesteld dat de agitatorische bedrijvigheid door de communistische arbeiderstheatergroepen tussen
keizer en Fiihrer overzichtelijk ordent.
Op werkelijk rechtstreeks materiaal kon
men nog moeilijk steunen, aangezien de
teksten meestal verbrand of in beslag genomen werden, terwijl ook de acteurs nagenoeg alien zijn omgekomen. Het is geen
propagandaboek in de engere betekenis
van het woord, al is het panorama uiteraard wel partijpolitiek gekleurd. Het blijft
in hoofdzaak toch een zo historisch mogelijke, accurate catalogisering van de
manier waarop het theater in dienst van
de ideologische strijd werd geplaatst. Aileen de kritische commentaar die elk
hoofdstuk (geschikt naar kampgroep of
-plaats) voorafgaat, is in een ijzig pathos
gesteld vol gezwollen rhetoriek. De
meeste auteurs zijn onbekend, want
meestal collectief, al is er ook een tekst
van Friedrich Wolf ( „Bauer Batz - ). De
verwantschap met het Laienspiel wordt
nergens geloochend. We hopen dat er
eens een degelijke bloemlezing tot stand
komt van dit soort theater.
C. Tindemans
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RUBER, Johannes, Dunkles Rom. Roman. — Jakob Hegner, Köln & Olten,
1962, 262 pp., 15.80 D.M.
Met Dunkles Rom beef t Riiber weer een
zinrijke fantasie geschapen, waarin werkelijkheid en Dichtung een wonderlijk geheel vormen. In Rome heerst een geweten- en godloze dictator. De Sint Pieter en de overige kerken zijn vervallen,
de Paus is weer teruggedrongen in de
catacomben en de Kerk is weer ongeveer
de Kerk der eerste eeuwen. In deze
situatie komt Alberto Buonpane naar
Rome, een van de Kerk vervreemde, getrouwd met een zeer vrome, goedhartige
vrouw. Hij is in deze wonderlijke omgeving de moderne, intellectuele zwakkeling, beleeft de nodige avonturen en bezwijkt voor het aanbod van de dictator.
De roman, in de ik-vorm, bestaat uit de
levensbiecht van deze Alberto. Een originele, met talent geschreven roman, een
verhaal met veel achtergronden en tendensen, waarin ook het onwaarschijnlijke
aannemelijk wordt. Het oude en het zeer
moderne spelen bier op merkwaardige
wijze door elkaar en zo ontstaat er een
tijdsbeeld van aangrijpende werkelijkheid.
J. van Heugten
BONDAREW, Jurij, Vergiss wer du
bist. Roman. — Piper & Co. Verlag,
Munchen, 1962; 15.80 D.M.
Deze Russische roman (door Joseph
Hahn vertaald) verbaast door de vrije
toon, waarop bier toestanden uit de naoorlogse Stalin-periode beschreven worden. Het hoofdconflict is de ruzie tussen
twee officieren, van wie de een zich in
de oorlog behoorlijk gedragen heeft, de
ander uit zelfbehoud een luitenant en een
aantal manschappen de dood indreef. De
drukkende atmosfeer tijdens het bewind
van Stalin en Beria, toen niet het recht,
doch willekeur en bureaucratie, klikgeest
en cienunciatie heersten, is met merkwaardige openheid weergegeven. Het is
een goed geschreven roman, waarin menselijk gevoel en menselijk levensbesef de
koers bepalen, meer dan de officiele cornmunistische linie. Juist omdat een Soyjet-schrijver hier het Russische alledagsleven tref fend weergeeft, zal deze roman
wel zijn weg vinden.
J. van Heugten
O'CONNOR, Edwin, Een vleug van

weemoed. Vert. — De Fontein, Utrecht;
411 pp., f 12,90.
Een pastoor in een vervallen parochie
ergens in een grootstad in de V.S. schrijft
over zijn leven, zijn omgeving, zijn
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vrienden en parochianen. De pastoor is
in een vroegere periode aan de drank geraakt, heeft zich in vier jaren van eenzaamheid en tucht van zijn kwaal genezen en is weer in genade aangenomen.
Dit verleden verleent een vleug van
weemoed aan zijn bestaan. Nu schrijft
hij over zijn kennissen, vooral over een
hard en onbarmhartig geldwinner, die on.geveer de hoofdfiguur van de roman
wordt. Dit originele type, hard, brutaal,
geestig. opdringerig en toch niet zonder
bekoring, is met groot talent beschreven,
evenals de overige gezinsleden. Het gaat
er doorgaans erg lers toe. Een enorm
kerkelijk leven schijnt hier te combineren te zijn met onchristelijke verharding.
Daarnaast doet de in weemoed gedrenkte
vroomheid van de pastoor weldadig aan.
Het is inderdaad een roman van formaat, die echter zou winnen bij meer
strakheid en beperking. J. van Heugten
GHEORGHIU, C. Virgil, Petrodava.
Vert. — Uitg. Pax, Den Haag, 1962; 256
pp., f 8,90.
De vruchtbare en succesvolle auteur
Gheorghiu treedt hier op met een verhaal
uit de Karpa then, een roman die meer
opvalt door excentriciteit dan door artisticiteit. De personages en de gebeurtenissen zijn zo opgeschroefd en onwaarschijnlijk dat een lezer met enig oordeel
er zijn hoofd bij schudt. Wellicht is deze
excentriciteit een der redenen van zijn
succes. Een bergkind uit een paardefokkersgeslacht trouwt liefst maar even met
een Russische prins van Asaristischen
bloede. Aan het eind stort de prinses zich
in een bergstroom, omdat zij zich en haar
ongeboren kind besmet weet in haar
bloed. Het is alles meer dan romantisch.
J. van Heugten
HOMO VIATOR, Modernes christliches
Theater. — Jakob Hegner, Käln 6 01ten, 1962; 431 pp., 14.80 D.M.
De bekende uitgever Jakob Hegner heeft
van zeven auteurs, nl. G. Bernanos, P.
Claudel, G. Marcel, Jul. Green, T. S.
Eliot, R Schneider en H. Boll zeven toneelstukken (van elke auteur een) in dit
boek verzameld onder de titel Modernes
christliches Theater. De Engelse en
Franse stukken verschijnen in Duitse vertaling. De bekendste zijn wel Dialogues
des Carmelites van Bernanos, Murder in
the Cathedral van Eliot en L'Ennemi
van Green. Van Claudel is niet zijn wel
bekendste stuk L'Annonce faite a Marie
opgenomen. Gabriel Marcel die het voorwoord schrijft, zegt terecht: „beoordeelt

men deze stukken niet naar hun techniek, doch naar de geest, dan zijn het
wegwijzers die, op grote afstanden van
elkaar, de innerlijke levensgang der mensen markeren -.
P. van Alkemade
CESPEDES, Alba de, Het verboden
schrift. Vert. — Leopold, Den Haag; 280
pp., 1962, f 9,75.
„Het verboden schrift" van deze Italiaanse schrijfster is het dagboek van de
vrouw van een bankemploye, dat zij met
de uiterste zorg verborgen houdt voor
haar gezin. Het verhaal stroomt voort
als een kalme rivier, zonder versnellingen of kolken, zonder heftige of verrassende momenten. De auteur keuvelt gemoedelijk door op onderhoudende wijze
en vertelt van de vervreemding barer
dochter, de nuchtere ongeinteresseerdheld van haar man en de bezorgdheid
van haar zoon. Zij graaft niet diep en
de menselijkheden, die zij beschrijft, blijy en aan de oppervlakte. Haast onbewust
raakt zij zelf in het vaarwater van haar
patroon, bij wie zij op kantoor werkt.
Een enigszins kleurloze roman.
J. van Heugten
YOUNG, G. M., Victorian Essays. —
Oxford Paperbacks, Oxford Un. Press,
London, 216 pp., 7 s. 6 d.
De classicus, historicus, literair criticus
en essayist die G. M. Young was koesterde een voorliefde voor het Engeland
van Koningin Victoria en was daarin geheel thuis. Uit de vele opstellen die hij
hierover schreef, heeft W. D. Handcock
een keuze gedaan en in deze pocketuitgave er een goede twintig opgenomen. De
mening van Young over Victoriaanse
grootheden als Macaulay, Tennyson,
Dickens, Thackeray, Newman, Kingsley,
George Eliot, Hardy, Gladstone en
anderen is steeds de moeite waard om
kennis ervan te nemen We vinden het
jammer dat deze uitgave een index mist.
W. Peters
PRIESTLEY, J. B., Margin Released.
Reminiscences and reflections. Heinemann, London, 1962, 236 pp., 25 sh.
Literature and Western Man. Mercury
Books, London, 1962, 405 pp., 18 sh.
Wat het tweede boek betreft, verwijzen
we naar een kort opstel dat naar aanleiding van de eerste uitgave in Streven
werd gepubliceerd in mei 1960. Dat deze
studie nu reeds in een goedkope editie
opnieuw werd uitgegeven bewijst niet alleen dat zij lezers trekt om haar inhoud,
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maar ook dat de naam Priestley alleen
reeds velen fascineert. Een verklaring
hiervan schijnt de auteur ons zelf te
geven in wat hij beslist niet als een autobiographie beschouwd wil zien, maar hetgeen in feite hier toch wel dicht bijkomt.
In Margin Released verhaalt hij van zijn
jeugd in Bradford en de eerste aarzelende
schreden op het pad van de journalistiek,
en in het tweede gedeelte roept hij zijn
oorlogservaringen op. Dit alles bevat niet
veel nieuws, omdat in een boek van een
dertigtal jaren terug English Journey hij
reeds veel persoonlijke herinneringen verwerkte. In het derde gedeelte bespreekt
hij zijn grote successen als romanschrijver
en essayist, zijn contacten met collega's
Belloc, Chesterton, Shaw, Wells, Bennett, Walpole en Galsworthy verschijnen
kort op de planken alsook zijn ervaringen in de toneelwereld. Het is alles
bijeen interessant, in niet geringe mate
ook omdat hij als altijd verkwikkend
helder schrijft, en dit met zulk een decepW. Peters
tieve eenvoud.

RYLANDS, G., The Ages of Man. —
Mercury Books, London, 1962, 9 s. 6 d.
Zes honderd zeven en tachtig kortere en
langere uittreksels uit de werken van
Shakespeare beogen de lezer vertrouwd
te maken met Shakespeare's Image of
Man and Nature (aldus de ondertitel).
De beroemde toneelspeler John Gielgud
nam deze anthologie, met de titel incluis,
als basis voor zijn voordrachten uit
Shakespeare's werken. Verwijzingen naar
het stuk of het sonnet zijn in de anthologie zelf achterwege gelaten, hetgeen het
grote voordeel heeft dat de lezer zich als
vanzelf meer gaat concentreren op het
stuk leven dat de dichter bier beschrijft
of bezingt. Een uitmuntend boek dat het
onrustioe van vele andere anthologieen
dank zij zijn opzet mist.
W. Peters
BLINGE, H. e.a., Bertolt Brecht, Damals
and heute. Wissen der Gegenwart, Bd.
15. — Dobbeck Verla g Munchen, 1962,
149 pp., D.M. 3.
De op een Brechtforum door de Hamburse studentenwerkgroep gehouden referaten door Hans Bunge ( „Brecht im 2.
Weltkrieg"), Werner Hecht ( „Brechts
Weg zum epischen Theater") , Wolfgang
Plat ( „Die Ausserungen B. Brechts zu
einigen Fragen der bildenden Kunst") en
Ernst Schumacher (B. Brechts „Leben
des voegen weinig toe aan de
reeds uitgebreide serie publikaties. Ze
lichten ons echter wel in over een der
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minder interessante aspecten der Brechtverering. De heren leggen er zich vlijtig
op toe Brechts niet direct geestdriftige
critici als instrumenten van de koude
oorlog dood te verven, rukken feiten uit
hun historisch verband en zwijgen verder
listig over die elementen die hun thesis
niet dienen. Een aanhangsel over Brechts
ontvangst in West-Duitsland (zoals afgedrukt in een glosse van de Westduitse
Die Zeit en de Oostduitse Sonntag) is
erg verhelderend en heel wat instructiever
voor beide kampen. Een antwoordlijst op
de vraag naar de omvang van de Brechtboycott in West-Duitsland brengt dezelf-.
de dualiteit: hij wordt geapprecieerd door
de onbevooroordeelde criticus, hij wordt
misbruikt door de geloofsgenoten.
C. Tindemans
ZEAMI, La tradition secrete du No.
Suivie de Line journee de NO. Traduction et commentaires de Rene Sieffert.
Gallimard, Parijs, 1962, 378 pp., N.F. 17.
Dit boek wil in de eerste plaats de baanbrekende theorieen van de Japanse dramaturg Zeami (1363-1443) aan een
Westers publiek bekend maken. Het interessantst is de uitgebreide, zakelijke en
revelerende inleiding van de Franse specialist R. Sieffert. Hij geeft een historische definitie van het No-spel, gaat uitvoerig in op de verschillende kenmerken,
schetst de evolutie in thematiek, spelstijl,
acteurstraditie, scholing, conventies en
maskers, bespreekt de grote auteurs en
ontleedt ook de moeilijkheden die een
vertaling oplevert. Op de integrale tekst
van Zeami's kritische geschriften volgt
als illustratie een volledige No-cyclus,
towel de ernstige spelen (waki, ha en
C Tindemans
kye) als de kluchten.
DIGGELMANN, W. M., Das VerhOr
des Harry Wind. Roman. Benziger
Verlag, Zurich, 1962, 253 pp., 14,80 Fr
Deze jonge Zwitser, die reeds naam
maakte met zijn „Geschichten um Abel",
trekt thans de aandacht met een nieuwe,
eigenaardige roman, die enigszins buiten
het kader der gewone romanschrijverij
valt. Harry Wind wordt verdacht militaire geheimen aan de vijand te hebben
uitgeleverd en daarom gearresteerd. Het
daarop volgende verhoor is de hoofddraad in dit merkwaardige weefsel, waarin de gearresteerde zijn leven verhaalt.
Een zeer modern verhaal door zijn directheid en nuchterheid van beschrijving, zijn
verwikkeling met hedendaagse toestanden
en problemen, zijn onbevangenheid tegen-
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over lot en leven. Diggelmann is ongetwijfeld een auteur, van wie nog veel te
J. van Heugten
verwachten valt.
WETENSCHAP
BARSOW, A. S., Was ist lineare Programmierung? — B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, in Zusammenarbeit
mit der Akademischen Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., Leipzig,
1962; 108 pp., D.M. 5.40.
De titel doet een verband vermoeden
met het programmeren voor elektronische rekenmachines. Omdat voor dit
soort programmeren de laatste jaren opzienbarende vereenvoudigingen zijn gevonden (m.n. Algol '60 en Fortran), zou
men geneigd zijn te denken, bier weer
met een nieuwe vooruitgang kennis te
maken. Het woord programmeren in dit
boekje slaat echter niet op het programmeren voor rekenmachines. Onder lineaire programmering wordt verstaan:
het zoeken van een optimale waarde voor
een grootheid, die een lineaire funktie is
van meerdere veranderlijken, terwijl de
veranderlijken zelf ook weer aan lineaire
vergelijkingen (c.q. ongelijkheden) moeten voldoen. Er is dus een grote analogie
met het probleem waarvoor Lagrange
reeds een oplossing vond. Het verschil
is echter, dat Lagrange partiele differentieerbaarheid veronderstelde, terwijl
dat in het onderhavige werkje niet wordt
geeist. Het boekje geeft eerst een hoofdstuk gewone lineaire algebra; daarna
wordt de theorie van het lineaire programmeren ontwikkeld, echter geheel toegepast op den soort problemen, nl. transportproblemen. Er worden vele voorbeelden gegeven. Een strenge theorie wordt
niet opgebouwd: het is een boekje met
bescheiden pretenties over een heel eng
begrensd onderwerp uit de toegepaste
wiskunde, waarbij veel nadruk wordt gelegd op het praktische nut.
P. G. van Breemen
WENTZEL, J. S., Elemente der Spieltheorie. — B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, in Zusammenarbeid mit
der Akademischen Verlagsgesellschaft
Geest & Portig K.-G., Leipzig, 1962; 66
pp., D.M. 4.20.
Schr. begint met te stellen dat in de
praktijk van het leven vaak konfliktsituaties voorkomen, bijv. op economisch
of militair gebied. Een vereenvoudigd

model van zo'n konfliktsituatie wordt een
„spel" genoemd. Omdat dit model zoveel
simpeler is dan de werkelijkheid, leent
het zich voor een wiskundige behandeling. Dit betekent in feite, dat een bepaalde tak van de wiskunde, nl. de waarschijnlijkheidsleer, wordt toegepast op
het, aldus gedefinieerde, spel. Het onderhavige boekje beperkt zich in het onderwerp van de titels nogmaals, door alleen
maar spelen met twee partijen te beschouwen. De noodzakelijke grondbegrippen worden gedefinieerd, en daarna
wordt heel rustig iets van de theorie opgebouwd, voortdurend toegelicht door
voorbeelden. Het blijft allemaal elementair (meer dan een middelbare-schoolopleiding wordt nauwelijks verondersteld) , maar door de zeer nauwe toespitsing van het onderwerp weet schr.
toch aardige resultaten te bereiken. De
praktische bruikbaarheid, waarmee schr.
begon, is natuurlijk miniem, omdat het
model zozeer gesimplificeerd is; schr.
vermeldt dit zelf op pag. 13, maar op
verschillende andere plaatsen krijgt men
de indruk, dat hij dit toch weer vergeet.
Voor iemand die op serieuse en toch eenvoudige wijze iets wil leven over de
theorie van de kansspelen is dit een zeer
geschikt boekje.
P. G. van Breemen
GAMOW, Dr. George, Biografie van de
fysica (Palladium Paperbacks). -- W. de
Haan N.V., Zeist en Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij N.V., Arnhem en N.V. Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1962, 302 pp., f 8,90.
George Gamow werd in 1904 in Odessa
geboren. Zijn fysica-studie sloot hij of
met een promotie in 1928 in Leningrad.
Daarna werkt hij achtereenvolgens in
Gottingen, Kopenhagen en Cambridge,
om in 1934 hoogleraar te worden in de
Verenigde Staten. Het is dan al 5 of
6 jaar geleden, dat hij als eerste fysicus
een theorie van de atoomkern had opgesteld, die geheel gebouwd is op de pas
ontwikkelde quanten-mechanica. Met zijn
kernmodel kan hij een tipje oplichten van
de sluier, die over het raadsel van de
radio-activiteit ligt uitgespreid. Vanaf die
tijd heeft Gamow zich gehandhaafd in het
front van de kernfysica. In de handboeken komt zijn naam vele malen voor: er
is een Gamow-factor voor het z.g.
tunnel-effect in de quanten-mechanica en
er is een Gamow-Teller-overgang bij het
verval van een radio-actieve atoomkern.
Maar naast belangrijke wetenschappelijke
ontdekkingen heeft Gamow ook een aan-
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tal populair-wetenschappelijke werken op
zijn naam staan. Hij heeft een uitgesproken talent om zaken, die tot nog toe alleen in de esoterische vaktaal der fysici
konden worden uitgedrukt, voor iedereen
toegankelijk te maken, zonder aan de wetenschappelijke juistheid te kort te doen.
Ik geloof niet dat er onder de waarlijk
grote fysici iemand is, die de kunst van
de popularisering beter verstaat dan Gamow. In 1956 werd hij hiervoor onderscheiden met een UNESCO-prijs. Het
hier besproken werk is een boek, dat de
hele fysica behandelt, maar op een aparte
manier. Het is een tussenweg tussen een
systematische behandeling der natuurkunde, naar verschillende onderwerpen
verdeeld, en een geschiedenis van de natuurkunde. Het geheel is bizonder geslaagd; helder en overzichtelijk, maar ook
boeiend en verrassend. Frappante citaten
uit historische werken (van Archimedes
af tot aan eigentijdse fysici toe) en interessante gebeurtenissen of anecdotes uit
het leven der grote onderzoekers wisselen de meer docerende gedeelten op
prettige wijze af. Er staan goede tekeningen van grote natuurkundigen in het
boek, die door 'Gamow zelf zijn gemaakt,
en verbazend aardige tekeningen om de
theorie toe te lichten. De wetenschappelijke juistheid van de behandelde natuurkunde is bij Gamow natuurlijk verzekerd,
ook al blijft het jammer, dat hij op pag.
295 een verouderde tabel van de elementaire deeltjes opneemt (de tekst er rond
om heen is wel up-to-date) en al zullen
vele vakgenoten hem niet willen volgen
in zijn speculaties over de „heilige getallen - van de massa's der elementaire
deeltjes aan het eind van het boek. De
vertaling van Dr. Burger doet vergeten
dat het boek vertaald is. P. van Breemen
ROHS, F., Funktionentheorie. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin,
1962, 510 pp., D.M. 44.
Dit boek is gegroeid uit colleges voor
fysici en ingenieurs, en daardoor is de
stijl van het boek ook bepaald. De moeilijke, fundamentele beschouwingen, die
vooral voor echte wiskundigen van belang zijn, zijn achterwege gelaten. In
plaats daarvan komen een groot aantal
toepassingen. Een nieuw boek over
functie-theorie gaat men bijna spontaan
vergelijken met de bekende boekjes van
Konrad Knopp, die nu al 40 jaar voor
velen de eerste inleiding vormen in de
theorie van de complexe functies. Ook
Riihs is niet in staat om de eminente
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docent Knopp te evenaren als het gaat
om werkelijk inzicht bij te brengen. Vanzelfsprekend echter geeft het kloeke boek
van Ruhs veel meer stof dan de drie
kleine boekjes van Knopp kunnen bieden.
Als uitgebreid handboek en vooral als
naslagwerk voor mensen die al eerder
met de functietheorie kennis maakten, en
die bovendien een meer praktische instelling hebben, is dit verzorgde boek zeker
P. van Breemen
aan te bevelen.

KUNST EN
CULTUUR
BEKAERT, Geert, Gewijde kunst (Nieuwe Stemmen, 1961, 6-7). — Antwerpen,
1961, 156 pp., geill.
Dit boek dat handelt over de moderne
gewijde kunst is zelf een klein kunstwerk.
De schikking van het rijke fotomateriaal,
de letterkeuze, en niet het minst, de fijnzinnige en oordeelkundige verluchting der
tekstpagina's, waarbij tekeningen van
Klee, Miro, Kandinsky, afgewisseld met
plattegronden de tekst verklaren, kortom,
de gehele vormgeving is als een moderne
gewijde ruimte, die we betreden en waar
we stil worden en „luisteren met oor en
oog, deemoedig en liefdevor. In zulk
een serene en aangepaste sfeer worden
wij in voeling gebracht (want dit is het
juiste woord) met de moderne gewijde
kunst: dit woud van mysterie, waarin van
het begin der tijden af het Heilige telkens
weer in nieuwe vormen zichtbaar en tastbaar wordt. Alles zingt plotseling weer
voor de Heer een nieuw lied. Het is een
beeld waarmee we, weliswaar op een gebrekkige manier, de boeiende idee trach
ten weer te geven die in het inleidend opstel wordt aangeduid, en waarvan we
hopen dat de auteur ons nog ooit een
rijk gedocumenteerde uitwerking zal
geven. In de volgende verhandelingen beschrijven verschillende specialisten de
huidige toestand van de gewijde kunst in
hun eigen land, vooral op het gebied van
moderne kerkbouw. Dit getuigenis is zowel in zijn veelzijdigheid als door zijn
authenticiteit zo overtuigend dat het elke
tegenstander van deze kunst vanzelf tot
zelfverweer dwingt. Een schrille toon
klinkt door deze ruimte: waar namelijk
in alle objectiviteit de stand van de gewijde kunst in ons eigen land ter sprake
komt. Zowel de uitgevers als de
samensteller, Pater G. Bekaert, verdienen
dank. In elke gemeenschap die er zich van
bewust wordt zichzelf in nieuwe vormen
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te herontdekken en te overleven, zou het
verschijnen van zulk een werk een gebeurtenis moeten zijn, die ieder blij en
hoopvol stemt.
G. Achten
NEUTRA, Richard, Welt und Wohnung. Verlag A. Koch, Stuttgart, 1962,
160 pp., 334 afb., 21 tek., geb. D.M. 60.
Een album met foto's van het werk van
architect Richard Neutra geeft altijd een
beetje de indruk van een haute-coutureblad: schitterend, verfijnd, irreeel. En
Richard Neutra mag het daarin dan nog
zo nadrukkelijk hebben over de spontaneiteit van het wonen en over het belang
van een levensechte architectuur, de woningen die hij ons voorstelt liggen altijd
precies over de grens van de spontane
en vanzelfsprekende levensechtheid, in
een sfeer van al te bewuste „zelfheerlijkheid-, als wij dit woord in deze kontekst
mogen gebruiken. Dit betekent allerminst
dat zij geen grote kwaliteiten bezitten.
Zowel wat de studie van de inplanting
en van de inwendige organisatie, als die
van structuur en materiaal betreft, zijn
de woningen van Neutra zeer doordacht
en op vele punten voorbeeldig. In dit
nieuwe boek Neutra heeft reeds een
hele bibliografie op zijn naam staan —
worden, naast een inleidend beknopt
overzicht van zijn voornaamste werk, een
serie van zijn nieuwste woningen vrij uitG. Bekaert
voerig voorgesteld.

Kulturfunktion der Kunst, dat de auteur
in 1931 uitgaf. De eerste titel geeft wellicht lets preciezer weer waarover het in
dit fijnzinnig essay gaat: „over de wijze
waarop het leven van het kunstwerk aan
het leven van de geschiedenis deelneemt.
Het gaat om het zijn van het kunstwerk,
met dien verstande, dat de nadruk valt
op het historisch-zijn ervan". In deze zin
uit de inleiding zal men de auteur Helmut
Kuhn, de auteur van Sokrates al herkend
hebben. Hij stelt de vraag naar de blijvende actualiteit, om zo te zeggen de
„transhistorische" betekenis, van een geschiedkundig gebeuren.
G. Bekaert

Kiirschners Graphiket Handbuch. Herausgeg. von Dr. Charlotte Fergg-Fro
wein. Walter de Gruyter, Berlin, 192
en 178' pp., 36 D.M.
Dit handboek bevat ongeveer 2500 namen
van grafische kunstenaars in Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland en wel van nog
levende kunstenaars. Bij elke naam wordt,
in uiterst kort bestek, een overzicht van
zijn leven en werk geboden. De grafische
kunst wordt hier zo ruim mogelijk genomen, tekeningen, houtsneden, lithografieen, aquarellen etc. De tweede helft
van het boek biedt 428 kleinere en grotere
reproducties van grafisch werk in de drie
landen en het zijn deze reproducties, die
het werk vooral tot een boeiend geheel
maken. Men krijgt hier een goede indruk
van en overzicht over wat er de laatste
jaren in de Duitse landen op grafisch
gebied gepresteerd is.
R. Velding

STUBBE, Wolf, Die Graphik des 20.
Jahrhunderts. r Rembrandt Verlag, Berlijn, 1962, 320 pp., 423 pl., 40 klpl., geb.
D.M. 85.
Totnogtoe was er slechts een goed overzicht van de hedendaagse grafische kunst
beschikbaar: de catalogus van de merkwaardige tentoonstelling Documenta II te
Kassel in 1959. Uiteraard bleef deze
catalogus vrij beperkt van opzet en deed
hij uitzien naar een grondiger studie.
Deze bezitten wij nu in het boek van
Wolf Stubbe. De auteur begint met zich
te verontschuldigen voor de mogelijke
leemten die het boek eventueel zou vertonen. En deze verontschuldiging is inderdaad een beetje op haar plaats, want
er ontbreken wel enkele namen, die men
had verwacht. Maar men ziet dit tekort
gemakkelijk over het hoofd omdat het
doel van het boek in de eerste plaats toch
een soort orientatie is in de verschillende
tendensen die de moderne grafiek doortrekken, m.a.w. een evolutie te schetsen
van de moderne kunst gezien vanuit de
bijzondere hoek van de grafiek. Men kan
er zich over verwonderen dat dit nog
niet eerder gebeurd is, want dit gezichtspunt is uiterst boeiend, voor bepaalde
facetten van de moderne kunst zelfs het
boeiendst van al. Men denke maar aan
het Duits expressionisme. In een dergelijke uitgave speelt de illustratie uiteraard een grote rol. Die is uiterst goed
verzorgd. Naast de talrijke grote platen,
deels op mat, deels op kunstdrukpapier,
deels in kleur, deels zwart-wit, zijn er bij
de namenlijst met de biografische nota's
nog heel wat kleinere afbeeldingen aangebracht.
G. Bekaert

KUHN, Helmut, Wesen und Wirken des
Kunstwerks. KOsel Verlag, Munchen
1961, 151 pp., geb. D.M. 10.50.
Dit boek is een volledige omwerking van

MUCHE, Georg, Blickpunt, Sturm, Dada,
Bauhaus, Gegenwart. Langen-Muller
Verlag, Munchen, 1961, 234 pp., geill.
De uitgeverij Albert Langen-Georg
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Muller heeft zich reeds door een hele
serie persoonlijke documenten van vooraanstaande figuren uit het Duitse kunstleven hoogst verdienstelijk gemaakt. Verleden jaar kwam als jongste in de serie
het herinneringsboek van Georg Muche
uit. Uitdrukkelijker dan zijn collega's zegt
Muche dat hij geen historicus wil zijn. Hij
wil alleen maar (ware) geschiedenissen
vertellen die het leven kunnen laten vermoeden uit die bewogen tijd van Sturm,
Dada, Bauhaus ... en nu. Eigenlijk moet
de opsomming anders verlopen, want
Muche telt af. Hij begint zijn bericht nu,
in de tegenwoordige tijd, en keert langs
vele wegen terug naar het kleine bergdorp „dat geen 10, doch slechts 7 kilometer achter de maan waar hij
werd geboren. Op dit onhistorische stramien zitten echter heel wat kostbare historische documenten, die Kier voor het
G. Bekaert
eerst gepubliceerd zijn.
BITTNER, Herbert, George Grosz. —
Verlag DuMont Schauberg, Keulen, 1961,
52 pp., 108 pl., 6 klpl.
Er bestaat een zeker contrast tussen het
portret van de vriendelijk lachende
George Grosz tegenover de titelpagina en
de ongenadig getekende satiren van diezelfde man, die het voornaamste deel uitmakcn van deze uitgebreide monografie.
Dit contrast wordt bij het doornemen van
het boek gaandeweg opgehelderd. Het
portret van Grosz hoort immers niet bij
deze satiren, die alle uit een eerste
period van Grosz' evolutie dateren. Het
hoort bij de knappe, maar vrij academische studies uit zijn Amerikaanse tijd,
waarin hij de vrouw verheerlijkt, volgens
hem de enige waarde die ons nog overbligt. De auteurs, Ruth Berenson en Norbert Muhlen, doen hun best om ons ook
deze laatste periode van Grosz te doen
aanvaarden, maar hun boek zelf is er de
duidelijkste weerlegging van. Interessant
is het essay van Grosz dat in dit boek
G. Bekaert
is opgenomen.

PSYCHOLOGIE
EN PEDAGOGIE
Beschouwingen rond de klassieke opleiding. Publikaties van het Katholiek
Paedagogisch Bureau ten behoeve van het
V.H.M.O. (n. 11) — Malmberg, 's-Hertogenbosch, s.a., 36 pp.
Belangrijk document. Het overstijgt het
primair apologetisch standpunt en geeft
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een kritische beschouwing over de zin en
de betekenis van de studie der klassieken
binnen de katholieke middelbare school
(V.H.M.O.) . Daar de studie van deze
groep Nederlandse classici de alledaagse
polemiek bewust vermijdt en op principieel vlak blijft, zijn de conclusies ervan
even wezenlijk voor de Belgische als voor
de Nederlandse schoolsituatie. Duidelijk
maar screen worden de tekorten aangegeven van de klassieke opleiding (zoals
ze nu in concreto wordt opgevat): „In
die zin moet gezegd worden dat de klassieke opleiding, op zichzelf genomen, hoezeer zij ook in vroegere cultuurperioden
afgestemd was op het wereldbeeld van
die tijd, niet meer adequaat is aan het
huidige wereldbeeld en de jonge mensen
daarop onvoldoende inleidt" (p. 26). Anderzijds wordt aangetoond hoe een zinvol
onderricht in de klassieke cultuur, voor
begaafde leerlingen, een wezenlijk deel
moet blijven binnen het groter geheel der
opvoeding, die erop gericht is inzicht te
geven in de hedendaagse wereld. Terecht
wordt er op gewezen dat de moderne
techniek (in de ruime zin van het woord)
evenzeer tot de „cultuur - moet gerekend
worden. Als oplossing voor het schoolbestel wordt aangedrongen op: 1. een
grotere efficiency in de didactiek der
klassieke talen (een methode dus die doelmatiger afgestemd moet worden op het
lezen van teksten); 2. een oordeelkundig
kiezen van klassieke en vroeg-christelijke
teksten, die worden bestudeerd „om het
heden te begrijpen" en niet als „examen
stukje"; 3. een inspanning om de „exacte
yakked' humaniserend te onderwijzen, in
hun betekenis voor de mens en zijn geestesleven; 4. de dwingende noodzaak van
overvloedige dialoog tussen classici en
wetenschappers. Deze brochure zou op de
lerarenvergadering van elke middelbare
school grondig besproken moeten worden.
A. Cauwelier
ENDRES, Nikolaas, Don Bosco als opvoeder en psycholoog, Vert. J. Jacobs —
Lannoo, Tielt, 1962, 232 pp., ing. 74 Fr.,
geb. 98 Fr.
In een enigszins stroeve taal en nogal
schoolse betoogtrant onderzoekt de Duitse
Salesiaan N. Endres de hoofdfactoren

van Don Bosco's opvoedingsmethode als
oorzaak van zijn opvoedkundige successen. Schr. ontkent natuurlijk niet dat die
opmerkelijke successen grotendeels op
rekening van de persoonlijke originaliteit
van D.B. moeten gesteld worden, maar
hij meent dat de blijvende invloed der Sa-
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lesiaanse opvoeding aanspoort om beter
de eigenlijke methode te onderzoeken, die
Don Bosco zijn opvolgers aanleerde. In
die zin ontleedt hij de psychologische
draagwijdte van de „preventieve" methode, van de pedagogische waarde van
het „milieu- in de Salesiaanse huizen, van
de eigen opvattingen over straf en beloning, van de typische „liefdevolle verhouding" tussen opvoeder en leerling, van
de godsdienst als vormingsmiddel der persoonlijkheid. Hopelijk dringt de geest
van Don Bosco meer en meer door in de
mentaliteit van heel het katholiek opvoeA. Cauwelier
dingswezen.
SEITZ, F., Leiding en delegatie in het
bedrijf. (Serie „Mens en medemens"; vert.
H. du Puis) — Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1962, 136 pp.
Een verzameling practische raadgevingen
voor hen, die de leiding hebben over be-.
drijven of instellingen. De auteur wijst
middelen en mogelijkheden aan voor deze
leidinggevende personen om te komen tot
een taakverlichting, die hun gezondheid
beveiligt en hun productiviteit verhoogt.
Er ligt veel gezond verstand en ervaring
vervat in deze wenken, die vooral betrekking hebben op organisatorische
kwesties en op de levenswijze van de
managers. We zijn er niet zeker van of
de ontspanningsoefening aanbevolen op
blz. 127, wet zo ontspannend is. Wij
missen in dit boekje een verwijzing naar
de motieven, die in laatste instantie het
bestaan van de mensen op deze zeer verantwoordelijke posten moeten richten.
Door dit tekort ontbreekt een inzicht in
de eigenlijke oorzaken van de fanatieke
inspanning, die tot zelfvernietiging leidt.
Het is duidelijk, dat hierdoor ook de motivering van een levensherziening gebrekkig blijft en eigenlijk zwak is. J. M. Kijm
FILOSOFIE EN
SOCIOLOGIE
NOTA, Dr. J. H., S.J., Filosofie der Geschiedenis. Romen Zn., Roermond,
1962; 184 pp., f 10,50.
Deze publicatie van Dr. Nota neemt een
heel eigen plaats in. Zij is zeer sober,
pretentieloos, beknopt. Zij neemt ook een
uitgesproken wijsgerig standpunt in. Dit
laatste vooral is relatief vrij zeldzaam.
Voordat men het boek openslaat verwacht men niet veel meer dan een schema, men vreest een zekere verenging,
niet meer dan een weergave van wat de

schrijver zelf over het onderwerp denkt
in een hem eigene sententie zonder
levend contact met de veelheid die in
onze eigen tijd over dit onderwerp te
berde werd gebracht. Redelijkerwijs kan
men in zo'n kort bestek niet meer verwachten. Bij het lezen echter is men
uitermate verrast. De wat droge stijl en
de prijzenswaardige bescheidenheid kunnen ons niet meer om de tuin leiden. Hier
spreekt een man zijn visie uit op de geschiedenis zoals hij die zich in een voortdurende confrontatie met al wat er uit de
meest verschillende richtingen over gepubliceerd is door zeer persoonlijk nadenken heeft verworven. Hij laat zowel
de geschiedkundige van professie, de beoefenaren van de theoretische geschiedenis, de filosofen en zelfs de theologen
aan het woord komen, veelal door een
karakteristieke passage uit hun eigen
werk te kiezen. Toch verliest hij geen
ogenblik zijn beperkte, maar duidelijke
doelstelling uit het oog: voor ons n.l. de
geschiedenis en als gebeuren en als wetenschap wijsgerig te doorlichten. Daarbij is hij niet bang wat te weten vat
in onze sterk tot relativeren geneigde tijd
een ware verademing is —, waarbij blijkt
dat zijn genuanceerde neo-thomistische
denkhouding hem de kans geest allerhande oudere en modernere visies op de korrel te nemen. Deze denkhouding doet
hem ook gedegen argumenten aan de
hand om zijn eigen stelling succesvol te
betrekken en te handhaven. Dit boekje
verschaft een fundamenteel inzicht in
deze stof. Wij zijn blij dat het geschreven is.
A. J. Boekraad
LUGT, Dr. J. M. H. van der, Katholieke
maatschappijleer. Desclee de Brouwer,
Brugge, 1962, 148 pp.
De nieuwe druk van dit handboek voor
middelbaar onderwijs verwerkt de nieuwe
inzichten van de encycliek Mater et Magistra. Ook worden Belgische toestanden
naast Nederlandse besproken. Worden
achtereenvolgens behandeld: Mens en
Maatschappij, Het maatschappelijk
vraagstuk, de leiding der kerk in sociale
aangelegenheden, liberalisme, socialisme,
christelijk solidarisme, stands- en vakorganisaties, eigendomsrecht, arbeid en arbeidsloon, landbouwvraagstukken, ontwikkelingslanden, bevolkingsvraagstukken. Het geheel is bevattelijk opgesteld,
meestal onder vorm van vraag en antwoord. Onvermijdelijk blijft het handboek
bij de hoofdlijnen van de leer.
F. Van Neste
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HOEFNAGELS, Dr. H. j. M. , S.J.,
Sociologische kanttekeningen bij aktuele
sociaal-politieke vragen. — J. A. Boon
en Zoon, Meppel, 1962; 179 pp., f 8,50.
Dit boek dat in feite overwegend een
bundeling van opstellen is die de schrijver de laatste jaren in het weekblad „De
Linie" heeft gepubliceerd, is samengesteld uit 3 delen, te weten: 1. Loonpolitiek en inkomstenverdeling; 2. Sociale
orde en welvaartsverdeling; 3. Elementen
van een sociologische verantwoording.
In het eerste deel zijn een vijftal opstellen vervat, die alhoewel geschreven naar
aanleiding van bepaalde voorkomende
verschijnselen, toch meer waarde hebben
dan een zuiver historische. Interessant is
niet alleen het feit dat ook telkens de
achtergronden worden beschreven van
bepaalde gebeurtenissen, zoals die bijv.
van de overgang naar de vrijere loonvormin g, maar tevens waardeoordelen
worden uitgesproken. Deel II behandelt
achtereenvolgens het recht van staking
in een dernocratisch bestel, de bezitsspreiding, een critische beschouwing over
de P.B.O. en de intellektueel in onze
samenleving. In het derde deel wordt
een meer theoretische beschouwing gegeven, zo met name in een opstel over
de weg naar een sociologische behandeling van sociale problemen en enkele beschouwingen in verband met de sociale
rechtvaardigheid. Er wordt een concrete
inhoud gegeven aan het begrip sociale
rechtvaardigheid en aangetoond wordt
dat er geen tegenstelling dient te bestaan tussen sociale vrede en sociale
rechtvaardigheid. Een boek dat wij gaarne aanbevelen aan alien die belangstelling hebben voor sociologische vraagstukken.
Dr. J. van Lierde

VARIA
HOSTIE, R., Het onderkennen van de
roeping (Bibl. voor Moraalpsychologie
en Moraaltheologie). Desclee de Brouwer, Brugge, 1961, 206 pp., ing. F. 90,
g: b. F. 125.
De vraag omtrent de roeping tot het
priesterschap of het religieuze leven
wordt in onze katholieke gemeenschap
weer veel meer clan vroeger acuut. Alleen
maar statistisch gezien steeg het percentage van hen die na enkele jaren semi
narie- of kioosterleven uittreden aanzienifjk. Twee hoofdredenen worden hiervoor
niestal opgegeven: de veranderlijkheid
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van de moderne jonge mens die van jongsaf met een problematiek wordt geconfronteerd die hem overtreft; en anderzijds,
positief, het meer sensibel geworden geloofsbewustzijn, waardoor men meer
doorstoot tot de religieuze kern van de
roeping. Een derde belangrijke oorzaak
kan men hieraan nog toevoegen. Van
Rome uit werd er ook meer en meer de
aandacht op gevestigd: het gebrek namelijk aan persoonlijke leiding bij de roepingskeuze, en de onaangepastheid van
het onderzoek bij het aannemen van kandidaten. Dit boek, waarvan inmiddels een
Franse vertaling reeds in tweede druk
verscheen, beantwoordt daarom aan een
behoefte die groter is dan over het algemeen wordt aanvaard. P. Hostie richt zich
bier hoofdzakelijk tot de diverse instanties die bij het onderkennen der roeping in
aanmerking kunnen komen. Hij onderscheidt daarin voornamelijk drie groepen,
die beantwoorden aan de drie elementen
die bij een ernstig onderzoek belangrijk
zijn: de kerkelijke en religieuze overheid,
de priester-geestelijke leider, en, in speciale gevallen, de geneesheer en psycholoog. De grote verdienste van dit boek is
dat de taak en de eigen verantwoordelijkheld van elk van deze drie personen
nauwkeurig worden omschreven. Wij
duiden het de auteur ten goede dat hij
zijn persoonlijke ervaring die hij op dit
gebied heeft opgedaan zo praktisch, genuanceerd en bevattelijk heeft weten te
verwerken. Wat over de motivering van
de roeping gezegd wordt, over de verschillende stadia bij het onderkennen err
van, over de crisissen en hun betekenis
is doeltreffend en juist. Misschien dat
sommigen aan veel in dit rijkje boekje
zullen voorbijlezen omdat de stijl en de
voorstelling wel iets droog is. Als handleiding bij het onderkennen der roeping
lijkt het me echter voortreffelijk geslaagd.
G. Achten
CAROLINA MARIA DE JESUS, Barak
nr. 9. Dagboek van een Braziliaanse negerin. — Van Loghum Slaterus, Arnhem;
Kosmos, Antwerpen, 1961, 180 pp., ing.
F. 115.
Heel toevallig hoorde de Braziliaanse
journalist Audalio Dantas van een negerin
die een dagboek bijhield. Carolina woonde
in een [avela (bidonville) van Sao Paola
meth aar drie onwettige kinderen, waar ze
vocht met bovenmenselijke moed om in
leven te blijven en uit die hel te geraken.
Want een hel is het leven van de bewoners in de favela. In het benauwend
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kamertje van een houten keet schreef
Carolina haar „Quarto de despejo":
twintig schriften die ze in vuilnisemmers
vond op haar tournee naar oud papier en
ijzer. In Brazilie is dit boek een striemende aanklacht geworden. Niet zozeer
om de verwijten die aan het adres van
politici en groothandelaars geslingerd
worden, maar om het diep-schrijnend
menselijk leed dat er wordt blootgelegd.
Het raakt de wereldnood van hongerende
mensen, die door welvarende geignoreerd
worden. Bij deze vrouw die zich niet gewonnen wil geven om in het mensonwaardige onder te gaan, treft niet alleen
haar moed, maar ook haar gave om het
schone, ondanks al het wee en het kwade,
nog te kunnen bewonderen. Observatie
van de mens en beschouwing van het natuurschoon geven aan veel beschrijvingen
een lyrische vaart, die hoop geeft voor
een betere toekomst en de eeuwigheidswaarde van het menselijk bestaan af firJ. Vanneste
meert.
KEYSER, C. de, Inleiding in de geschiedenis van het westerse vormingswezen.
Plantyn, Antwerpen, s.a., 510 pp., 295 Fr.
WINDEY, R. e.a., Geschiedenis van opPlantyn, Antvoeding en vorming.
werpen, 1962, 234 pp., 160 Fr.
Het werk van C. de Keyser is een handboek voor hogere instituten van opvoedkunde, en reeds een paar jaren in omloop.
Toch verdient het ruimere bekendheid.
Vooral in de schoolkringen, waar een
grondiger inzicht in de genese der vormingsidealen het heersende pragmatisme
zal verrijken. De kracht van het boek is
de synthetische kijk op de evolutie van
mensbeeld, wereldbeschouwing en vormingsideaal. Het leerboek van R. Windey e.a. is waardevol voor de oordeelkundige keuze der citaten uit pedagogische auteurs.
A. Cauwelier
Het luisterspel
Boekengilde De Clauwaert, Leuven, 1962, 121 pp., 7 ill., F. 65.
Met twee in de BRT-NRU-luisterspelwedstrijd 1961 bekroonde spelen brengt
dit boekje het bewijs dat in Zuid-Nederland eindelijk de belangstelling voor dit
moderne genre is gewekt en dat thans
auteurs beschikbaar zijn die niet zo maar
microdialoogjes samenspinnen maar langs
alle zijden de mogelijkheden van het
radiofonische spel verkennen. Lode Weyk
brengt in Regen vier soldaten samen in
een oorlogsanecdote. Zijn stevig meesterschap over de zo moeilijke monologue
interieur rafelt geleidelijk de complexiteit

van elk der mannen uit. Het uiterlijk
gebeuren blij ft tot het minimum beperkt en
het narratieve element is louter rekwisiet
voor het psychologisch portret. Andrics
Poppe is in De trap meer episch, minder
analytisch. Hij spant zich meer in om de
typisch radiogene aspecten te gebruiken,
dwingt de levenloze dingen tot een autonoom bestaan. In hun consequence volharding en eerlijkheid zijn beide auteurs
pionier in een genre dat belangstelling
verdient op grotere schaal. De inleiding
geeft een overzichtelijke geschiedenis van
het genre en een initiatie in de eigen
C. Tindemans
wetten ervan.
BERKOUWER, Prof. Dr. G. C. e.a.,
Het bewijs in de wetenschap. In opdracht van de Vrije Universiteit uitge
geven door J. Kok, Kampen, z.j., 99 pp.
Dit boekje bevat de tekst van interfacultaire voordrachten in 1959 gehouden aan
de Vrije Universiteit. Prof. Berkouwer
behandelt het bewijs in de theologie,
Prof. J. Blok bespreekt het bewijs in de
natuurwetenschappen. Het bewijs in de
geneeskunde, in de geschiedeniswetenschap en in het recht werden behandeld
door Prof. A. Janse de Jonge, Prof. C.
Smit en Prof. I. Diepenhorst. Een belangwekkende en veelzijdige behandeling van
problemen rond de bewijsvoering, waarin
echter node de wijsgerige benadering geJ. M. Kijm
mist wordt.
ROGIER, Prof. Dr. L. J., Katholieke
Herleving. Geschiedenis van Katholiek
Nederland sinds 1853. — Tweede druk,
646 pp. Uitg. Pax, 's-Gravenhage, f 9,90.
In 1956 verscheen onder bovenstaande
titel een enigszins verkorte, „versoberde"
uitgave van het enige jaren vroeger gepubliceerde „In vrijheid herboren". Deze
verkorte uitgave was geheel ter verantwoording van Prof. Rogier. Thans verschijnt een tweede druk van dit boeiende,
vlot geschreven, wel wat erg persoonlijk gekleurde boek.
J. van Heugten
DOOLAARD, A. den, Prinsen, Priesters
en Paria's. r Querido, Amsterdam, 1962;
286 pp., f 14,90.
Van 1960 tot '62 reisde de onvermoeide
zwerver Den Doolaard door India en
Thailand en de vrucht van die reis is dit
boek. De auteur observeert en schrijft
voortreffelijk. wat reeds een waarborg is
dat het werk boeiend leest. Hij kent de
landen der Westerse beschaving door en
door, is religieus en antimaterialistisch
ingesteld en doorreist het Oosten om de
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volksziel, om mentaliteit, religie en
levenshouding dezer Oosterlingen te benaderen. Hij is geen christen in de orthodoxe zin, maar noemt zich ergens in dit
boek „een ondogmatisch denkend monist- . Wat het boek biedt is veel meer
dan een toeristenrapport. Het voert binnen in het volksleven en volksdenken, in
het levensgevoel en het religieuze besef
van Hindoes en Boeddhisten. Gegeven
zijn ondogmatisch denken, is het begrijpelijk dat hij zeer gunstig oordeelt over
beide godsdiensten. Een prachtige serie
foto's van 's schrijvers eigen hand illuJ. van Heugten
streren het werk.

Kultuurraad voor Vlaanderen, 2e Jaarboek 1961..-- Antwerpen, 1962, 147 plus
90 pp.
Dit tweede Jaarboek ( 1960-1961 ) van
de Kultuurraad voor Vlaanderen bewijst
en de vitaliteit waarvan de overal stimulerende nieuwe instelling getuigt en
het nog onzekere zoeken, eigen aan elk
begin. Het biedt naast de statuten en de
samenstelling van het beheer een over
zicht van de werkzaamheden van de Raad
en zijn 9 commissies. Een uitvoerig addendum bevat het verslag van het colloquium „Vlaanderen over de Wereld (Brussel, december 1961). Zoals begrijpelijk is, trekt het taalprobleem nog steeds
de centrale belangstelling; toch kan men
zich afvragen of de tijd niet rijp wordt
voor een meer diepgaande — natuurlijk
pluralistisch opgevatte — cultuurpolitiek.
Doch daartoe zal men een aanvang dienen te maken met een breed opgevat cultuursociologisch onderzoek van de feitelijke toestand in Vlaanderen.
J. Kerkhofs
BERENDSEN, Dr. Anne, Antiek in Ne-

derland. — W. de Haan, Zeist, 1962;
131 pp., f 8,90.
In de Palladium-reeks verscheen een herdruk van dit in 1950 uitgegeven boek
van de conservatrice van het Prinsenhof
te Delft. Het bevat een 300 afbeeldingen
bij een tekst van 130 bladzijden en beschrijft wat in de breedste zin het huismeubel kan genoemd worden over een
verleden van vier eeuwen.
P. van Alkemade
GUTMANN, Robert, Ausstellungssande.
— A. Koch Verlag, Stuttgart, 1962, 272
pp., 490 pl., geb. D.M. 82.
Het eerste deel, gewijd aan tentoonstellingstechniek en tentoonstellingsarchitectuur, door R. Gutmann en A. Koch enkele
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jaren geleden uitgegeven, hebben wij bier
destijds aanbevolen. Het tweede deel, dat
nu in dezelfde presentatie verscheen, mag
er worden naast gelegd. In zeker opzicht
is het zelfs beter, niet alleen omdat het
later uitgegeven is en uitgebreider, maar
vooral door de kwaliteit van het voorgestelde. Enkele befaamde designers
leiden de internationale keuze in. Zij omvat jaarbeurzen, showrooms, thematische
en culturele tentoonstellingen, musea, publiciteitsvitrines, en, om te besluiten zoals
in het eerste deel, een serie foto's van de
bezoeker op de tentoonstelling. Zoals men
dat van A. Koch gewoon is, zijn de getoonde werken evenals de opnamen met
de grootste zorg geselectioneerd en druktechnisch uitstekend weergegeven. Dit
boek is uiteraard op de eerste plaats geschikt om de fantasie van publiciteitsmanagers en designers op gang te brengen, maar ook voor minder ondernemende
beschouwers is het schouwspel van deze
tijd zoals hij in dit boek getoond wordt
G. Bekaert
uiterst boeiend.

CARDYN, Ch. en DELEPIERRE, J.,
Frauder ... ou payer ses impots? — Ecole
sup. des Sciences fiscales, Brussel, 1962,
166 pp.
Deze studie is gegroeid uit de samenwerking van een jurist en een moralist. Door
een genuanceerde uiteenzetting op grond
van gezonde beginselen, waarbij de juridische en de morele standpunten goed gescheiden blijven en elkaar aanvullen (bijv.
blz. 120 vlg.) wordt bier een ernstige
stap gezet in de richting van een sanering
der opinie. Terecht wordt gewezen op de
betekenis van de belasting voor een gezonde herverdeling der inkomens, al mag
men in een volgende uitgave een meer
uitgebreide moraal der „sociale zekerheir verwachten. Erkend wordt (hst. 5:
Pour une casuistique des devoirs de
l'Etat) dat het herstel van de civiele zin
op alle niveaus in Belgie een der belangrijkste middelen zal blijven om het betalen

der belastingen psychologisch draaglijk
te maken .--- doch hier raakt de fiscale
moraliteit de sociale dieptepsychologie.
Een bemerking: de opvatting op blz. 101
voorgehouden lijkt ons te streng. Dit
eerlijk en degelijk boek verdient een vertaling in het Nederlands.
J. Kerkhofs
BARBIER, Joseph, Claude! poke de la
priZre. — Mame, Tours-Parijs, 1962, 332
pp., N.F. 13.50.
Er bestaat thans een neiging om, uit de
verscheidenheid van Claudels oeuvre,
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systematische bloemlezing en (min of
meer handleidingen) samen te stellen.
Raymond Halter was er mee begonnen
(La Vierge Marie dans la vie et l'oeuvre
de Claudel, Tours 1958); Agnes du Sarment had de twaalf artikelen van het geloof met Claudel-teksten rijk geillustreerd
(Je crois en Dieu, Parijs 1961) ; abbe Joseph Barbier legt op zijn beurt de godsdienstige visie van de grote dichter vast.
Zijn vier delen ( „Face au Seigneur, Per
crucem ad lucem, Le cantique des creatures, La communion des Saints"; waarbij
het besluit „A l'ecole de Notre-Dame")
trekken beslist en zeker de grote lijnen;
de onderverdelingen verrassen ons door
hun juistheid en klank; het geheel toont
eens te meer hoe consequent en evenwichtig-gelovig de dichter geleefd en gewerkt heeft. Barbier schenkt ons een buitengewoon rijk boek, zoals het slechts
door een geniaal en totaal gelovige kan
gemaakt worden. Zeker mag men zulke
werken niet vermenigvuldigen: ze zouden
de Claudel-studie van het persoonlijke afleiden naar het doctrinaire. Maar dit werk
verdient, onder theologen en biddenden
en gelovigen, de allerruimste verspreiding.
Em. Janssen
SOLTIKOW, Michael Graf, Londen
roept Noordpool. Roman over het Engelandspiel. Vert. --- Uitg. De Goudvink,
Antwerpen, 240 pp.
Een der tragedies van de laatste oorlog
was het treurige feit, dat de Duitse contraspionage in Nederland allerlei berichten uit Engeland wist op te vangen en
door te seinen, waardoor talloze personen
in Duitse handen vielen en in het kamp of
in de dood belandden. Dit nog steeds niet
uit de doeken gedane mysterie vormt de
inhoud van deze roman. Het is griezellectuur, die de lezer doet huiveren over
het lot van zoveel vertrouwvolle, opofferende vaderlanders.
P. v. Alkemade

POCKETBOEKEN
Aula-boeken. Het Spectrum, Utrecht-Ant
werpen.
HELWIG, Paul, Karakterologie, Vert. —
f 2,75.
Een interessant boek dat de karakterologie behandelt vanuit de moderne psychologie. Alle moderne psychologische
scholen, vooral de Duitse, komen ter
sprake.

HOFFMAN, Joseph G., Algemene celleer. Vert. — f 3,50.
Een vakkundig geschreven boek over „de
bouwstenen des levens", de cellen. De
auteur is o.a. bekend door zijn kanker
onderzoek.
MELSEN, Prof. Dr. A. G. M. van, De
geschiedenis van het begrip atoom.
2,50.
—f
Een helder geschreven boek van een natuurwetenschapper, die tegelijk filosoof
is. De auteur behandelt zijn onderwerp
historisch, natuur-wetenschappelijk en
wijsgerig.
NEWTON, Eric, Beschouwingen over
Europese kunst, Vert. -- f 2,90.
Dit boek bevat een aantal zeer originele,
doch zeer persoonlijke beschouwingen
over Europese kunst. Zie bijv. zijn meping over Frans Hals en Rembrandt.
Phoenix-pockets. W. de Haan, Zeist.
WENTINK, Charles, Moderne Kunst in
Noord- en Zuid-Nederlandse musea. .-f 2,95.
Een rijk geillustreerd overzicht van de
hoogtepunten der moderne schilderijen in
een aantal musea van Noord- en ZuidNederland.
MOOREHEAD, Alan, De Russische
revolutie. Vert. — f 3,95.
Een vrij uitvoerige en boeiend geschreven geschiedenis van wat er in Rusland
plaats vond in 1917.
HAMMER, Ing. F., F.G.A. Edelstenen.
,—, f 2,95.
Wie meer van de mysterieuze aard der
edelstenen wil weten, vindt hier zijn gar
ding.
KRUECK v. POTURZYN, M. J., Garibaldi. Vert..--- f 2,95.
Het avontuurlijke en bewogen leven van
de beroemde of beruchte vechtersbaas.
Jupiter-boeken. W. de Haan, Zeist.
PLATTE, Hans, De Franse impressionisten, Vert, --- f 7,50.
Een overrijk geillustreerd werkje over de
beroemde groep schilders van het einde
der vorige eeuw.
THEILE, Albert, Kunst in Afrika, Vert.
-- f 7,90.
Een goed overzicht, met talloze illustraties, van wat er aan kunst- en cultuuroverblijfsels in Afrika gevonden is.
SCHENK, Gustav, De mens gisteren,
heden, morgen. Vert. — f 6,90.
Een helder geschreven boek over de
mens, vooral over het verleden van de
mens, overvloedig geillustreerd.
R. S.

ANTON VAN WILDERODE:
vertaling en inleiding

Vergilius: AENEAS
Voor alles is de Aeneas het boek van een man en zijn roeping: van
Aeneas, de humane leider, die de tragische onverzoenbaarheid ervaart
tussen eigen verlangen en goddelijke opdracht waarvan hij de vaak
vermoeide en onwillige uitvoerder is. Met drie ,epitheta. pius, de
plichtsgetrouwe; pater, de vaderlijke leider; heros, de held, wordt
Aeneas bij herhaling getypeerd. Echter geen geboren held, maar een
door de goden tot bovenmenselijke dimensie opgetilde, een (letterlijk !) gedrevene, die eigen inzicht en levenswijze moet opgeven om
de boodschapper van goddelijke bedoelingen to warden. En net als
zijn held Aeneas, heeft ook Vergilius een boodschap: Weest groot !
Deze eerste zes boeken van dit epos vertellen ons de zeven jaren lange
zwerftocht of Odusseia van Aeneas, die uit zijn brandende vaderstad
wegvlucht en de zee opgaat met een vloot van twintig schepen welke
eindelijk, na menig oponthoud en avontuur, Italie bereiken.
Serie: Helios.
248 blz. - Ingenaaid/Gebonden.
Formaat: 127 x 197 mm.
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De vrijmetselarij
op nieuwe wegen
M. DIERICKX S.J.

E vrijmetselarij schijnt in voile evolutie te zijn. Een steeds talrijker
groep wil breken met de antiklerikale traditie van het einde van
de 19e en het begin van de 20e eeuw, en een zeker aantal wil zelfs een
einde waken aan de baantjesjagerij en de vriendjespolitiek. En dit
willen ze om terug te keren naar de geest van de oorspronkelijke loges
van de 18e eeuw, die christelijke georienteerd en tolerant in godsdienstzaken waren, en die met opzet alle politiek uitsloten. Ofschoon de loges
rond hun werkzaamheden nog steeds een rookgordijn van geheimzinnigheid optrekken, merkt men Loch aan vele tekenen de verandering
van geest.
Het gebeurt steeds meer dat niet-vrijmetselaars en zelfs katholieke
sprekers in de loges geinviteerd worden om er een voordracht te hour
den. In 1961 heeft de bekende predikant van de Notre-Dame te Parijs,
P. Riquet S.J., in een Franse loge gesproken over de Katholieke Kerk
en het katholiek geloof. In september 1961 hield Pater N. Wildiers
voor de Amsterdamse loges „La Paix" en „Concordia vincit animos",
een spreekbeurt over geloof en wetenschap met bijzondere aandacht
voor het werk van P. Teilhard de Chardin; andere loges uit Amsterdam
en omgeving hadden een afvaardiging gestuurd.
Begin 1962 was er in de kranten te lezen dat de Franse Nationale
Grootloge een nieuwe beginselverklaring had uitgegeven, waarin zij het
geloof in God, in de openbaring van de H. Schrift en in de onsterfelijkheid van de ziel verplicht stelde voor haar leden, en deze verbood
voortaan nog te ageren tegen de Kerken en tegen het rechtmatige
staatsgezag. Waarop P. Riquet zou verklaard hebben dat volgens hem
de Nationale Grootloge van Frankrijk niet meer getrof fen werd door
de kerkelijke excommunicatie.
Een katholiek, Alec Mellor, kon zelfs een boek uitgeven, van het
kerkelijk imprimatur voorzien 1 ), waarin hij betuigt dat de redenen van
de veroordeling der vrijmetselarij door de pausen thans niet meer gel-.
den en dat deze veroordeling dus herroepen zou kunnen worden.
Wij, katholieken, van kindsbeen af opgevoed in de overtuiging dat
de loges een verzameling zijn van alle meest antikatholieke, antichristelijke en anti-godsdienstige mensen, vragen ons af: maar hoe zit het nu
eigenlijk met de loges en met de vrijmetselarij?

D

1 ) Alec Mellor, Nos frêtes separês, les francs- masons, Paris, 1961.
25 Streven - Jrg. XVI. Deel I. februari 1963
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Op een algemene sessie van het Tweede Vaticaans Concilie merkte
begin december laatst Mgr. Mendez, bisschop van Cuernavaca ( Mexico) op, dat de Kerk haar houding tegenover de vrijmetselaars, „waaronder vele niet-katholieke christenen zijn", zou moeten herzien. Hij zei:
„De oorsprong zelf van de vrijmetselarij is niet antichristelijk geweest,
en het ontbreekt niet aan zekere, ofschoon nog kleine, aanduidingen dat
een zekere verzoening met de Kerk mogelijk is. De goede trouw aan
beide zijden en de geschiedenis, die dan toch de leermeesteres van het
leven is, zouden er veel toe kunnen bijdragen om deze betreurenswaardige scheiding te genezen. Onze barmhartige moeder de Kerk moet
onder leiding van de H. Geest de weg zoeken".
Laten wij de wijze raad van deze Mexicaanse concilievader volgen,
en door een betere kennis van de voorgeschiedenis, het ontstaan en de
ontwikkeling van de vrijmetselarij trachten ons een juister begrip te
vormen van haar huidige evolutie.
Van duistere mythen naar een meer heldere voorgeschiedenis
Over het ontstaan van de vrijmetselarij zijn de meest wonderlijke
verhalen in omloop. Zij zou verwant zijn met de kabbala of geheime
leer die door Mozes buiten de thora zou zijn overgeleverd, de astrologie
of de studie van de invloed der sterren op het aardse gebeuren, de
alchemie, de Egyptische en Griekse mysterien, de geheime Trias van
het oude China, de collegia fabrorum van de Romeinen, de ridderorden,
meer bepaald de Tempeliers, enz.
Zelfs lezen wij dat Jesus metselaar is geweest, maar slechts Bezel,
en nooit meester is geworden; Noah, de knappe bouwer van de ark,
was grootmeester van de vrijmetselarij; ja, Adam zou op bevel van de
Allerhoogste de eerste loge hebben gesticht voor zijn kinderen. Eigenlijk bestond de metselarij reeds voor de mensen. God, de grote Bouwmeester van het heelal, is de eerste vrije metselaar!
Als wij ons op veiliger historische grond stellen, wat vinden wij dan?
Vanaf de oertijden is het vak of de kunst van bouwen in bijzonder
aanzien geweest. Met bewondering zagen de mensen op naar de bouwmeester, die een ruimte kon overspannen, een tempel bouwen. Was hij
niet de voortzetter van de grote Architect, die over de aarde de koepel
van het firmament had gespannen, en daarin zon, maan en sterren in
volmaakte orde liet bewegen?
De bouwmeesters sloten, samen met de steenkappers, houtsnijders en
beeldhouwers, met de beproefde vaklui dus, zich aaneen in gilden, om
hun geheimen te bewaren en te beschermen, en ze mondeling over te
leveren aan hun opvolgers en hermetisch verborgen te houden voor de
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profanen. Zij stelden zich onder de bescherming van de „Grote Bouwmeester van het Heelal". Nu nog staat boven de acten van de vrijmetselaars de spreuk A :. L:. G:. D:. G:. A:. D :. L:. U:., d.w.z. „A la
gloire du Grand Architecte de l'Univers".
Reeds in 614 schonk Paus Bonifatius IV aan de vrije metselaars
vrijstelling van de plaatselijke statuten en het monopolie voor het
bouwen van kerkgebouwen. Zij genoten de bescherming van de koningen, en mochten ook in oorlogstijd vrij rondtrekken: in wezen waren ze
internationaal.
Deze vrije metselaars, free masons, moet men onderscheiden van de
gewone metselaars, de handlangers, de rough masons, die niet in de
geheimen van de vrije metselaars waren ingewijd. Op de bouwplaats
bouwden ze een bouwhut of loods, in het Engels lodge geheten. Deze
naam is, als loge, in alle talen overgenomen.
De vrije metselaars waren vrij in hun opvattingen, zoals reisgezellen
nu eenmaal past; zij waren ook vrij in hun uitbeeldingen: in de spuiers
van de kathedralen en in het houtsnijwerk van de koorgestoelten uit de
middeleeuwen kunnen wij nog altijd hun spotlust met de kanunniken
en met de hele maatschappij opmerken! Toch werden ook christelijke
en zedelijke eisen gesteld om in de gilden of loges opgenomen te
worden. De christelijke kunstenaar en vakman geloofde b.v. in de
Heilige Drieeenheid: daarom stelde hij in de driehoek de letter G
( God, Gott). Wel zullen latere, niet-christelijke vrijmetselaars spreken
van de heilige Delta, die bij de Egyptenaren de godheid voorstelde als
zinnebeeld van de oneindigheid, terwijl de letter G een afkorting van
Geometrie zou zijn, maar dit is een latere interpretatie.
Met de renaissance kwam evenwel het verval van deze gilden of
loges van vrije metselaars. Ten tijde van de hervorming, die alle beelden
weerde en de tempels uiterst sober bouwde, kregen de steenkappers en
beeldsnijders Been opdrachten meer, en zelfs de bouwmeesters hadden
het in protestantse streken zwaar te verduren. Ook de oorlogen belemmerden het bouwen en het vrij rondtrekken.
Omstreeks 1600 begon men in Engeland ereleden, accepted masons,
in de loges van de vrijmetselaars te aanvaarden. Zo kwamen er stilaan
twee soorten leden: de werkende, en de beschouwende of speculatieve.
Toen in 1666 een grote brand in Londen 40.000 huizen en een
honderdtal kerken had vernield, vlamde de echte vrijmetselarij nog eens
op. Verschillende loges werden hier gevormd, en men koos tot grootmeester der centrale loge de grote bouwmeester: Christopher Wren.
Wegens het toenemend aantal beschouwende leden, begonnen deze
loges nu een rol te spelen in de politiek. Zij kozen, katholiek als ze
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waren, partij voor de katholieke Stuarts, die in 1660 weer op de Engelse
troon waren gekomen, maar in 1688 door de Glorierijke Omwenteling
opnieuw werden verdreven. De Schotten en Ieren die de Stuarts naar
Frankrijk gevolgd waren, stichtten er trouwens in 1689 de eerste loge,
die dus uitgesproken katholiek was.
Intussen breidde de loge van Saint-Paul te Londen in 1702 alle voorrechten der werkende vrijmetselaars uit tot de beschouwende, wat
verschillende andere loges eveneens deden tussen 1702 en 1714. De
oude loges waren de Stuarts trouw gebleven, maar ze werden definitief
overwonnen in 1716. Intussen hadden de nieuwe loges in het anglicaanse Engeland duidelijk een protestants karakter gekregen.
Oprichting van de eerste Groot-loge van Londen in 1717
Na de vele troebelen en godsdienstoorlogen van de 16e en 17e eeuw
en ook om een dam op te werpen tegen de geweldig toenemende immoraliteit, wilden sommigen een degelijke organisatie in het leven roepen,
steunend op tolerantie. Wij geloven alien, zo zeiden ze, in God en in
de onsterfelijkheid van de ziel, laten wij dit als grondprincipe nemen,
en voor de rest iedereen vrij laten in zijn eigen geloof. Twee protestantse predikanten werden de grote voorvechters van deze nieuwe organisatie. De eerste was Jean-Theophile Desaguliers, zoon van een Franse
hugenoot; de tweede, James Anderson, was een presbyteriaan.
Op 24 juni 1717, op het Sint-Jansfeest, verenigden zich vier bestaande en overwegend protestantse loges van Londen tot &xi. Grootloge.
Deze Grootloge werd de moederloge van alle latere loges, want alleen
in Groot-Brittannie was er een overgang van de werkende naar de
speculatieve vrijmetselaars geweest. De predikant Br :. James Anderson, stelde de statuten op, die in 1723 werden aangenomen: „The
charges of a Freemason".
Het is interessant de aanhef van deze statuten in het eerste artikel te
horen: „Een Vrijmetselaar is door zijn beroep verplicht de Zedewet te
gehoorzamen, en wanneer hij de Kunst recht verstaat, zal hij nooit een
stompzinnige godloochenaar, noch een ongodsdienstig libertijn zijn. Ofschoon nu de Vrijmetselaren in oude tijden verplicht waren, in ieder
land van de godsdienst van dat land of dat yolk te zijn, welke die ook
mocht wezen, zo wordt het nu toch doelmatiger geacht, hen alleen tot
die godsdienst te verplichten, waarin alle mensen overeenstemmen, hun
bijzondere meningen aan hen zelf overlatende, dat is: te zijn goede en
trouwe mannen van eer en rechtschapenheid, door welke benamingen
of overtuigingen ze overigens gescheiden mogen zijn; waardoor de
Vrijmetselarij het middelpunt der Vereniging wordt en de bron van
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trouwe vriendschap tussen mensen, die anders in voortdurende verwijdering van elkaar zouden gebleven zijn".
Geest en snelle verspreiding van de vrijmetselarij
Deze verklaring is heel en al deIstisch en neutraal: geloof in een God
— wat later zal afzwakken —, maar die God houdt zich niet noodzakelijk met onze wereld bezig, en verder een vaag gehouden zedenwet.
Deze neutrale statuten, zo in strijd met de eeuwenlange katholieke
traditie van de vrijmetselaarsloges, waren mogelijk doordat Desaguliers
op 24 juni 1719 nagenoeg alle archiefstukken had verbrand. Deze neutrale koers lokte echter een geweldige reactie uit van vroegere leden.
Maar dit belette de steeds talrijker wordende protestantse leden niet
hun wil door te zetten. Reeds in 1738 verscheen een tweede redactie
van de statuten: „The old charges of the Free and Accepted Masonry",
die de Grote Bouwmeester van het Heelal met de God van de bijbel
vereenzelvigt en tevens de wetten protestantiseert. Het gevolg is geweest dat de Angelsaksische, protestantse loges de statuten van 1738
aannamen en nog steeds naleven, terwijI de inmiddels op het vasteland
gestichte loges aan de statuten van 1723, de meer deIstische en vage
formuleringen, trouw bleven.
Reeds in 1726 immers was een dochterloge van de Grootloge van
Londen in Frankrijk opgericht en in 1737 waren er reeds zeven loges.
Op te merken valt dat de eerste grootmeesters der Franse loges katholiek waren. Hieraan was het te wijten dat de Franse loges zich van de
Engelse distantieerden toen deze de meer protestantse statuten in 1738
aannamen. Zo gingen de loges in Frankrijk hun eigen weg. In de tweede helft van de 18e eeuw werden vele Franse vrijdenkers lid van een
loge: Voltaire, Marat, Robespierre, Mirabeau, Sieyès, Lafayette, abbe
Gregoire, enz., maar niet d'Alembert, Diderot en d'Holbach, die als
echte atheisten zich met het cleisme van de loges niet konden verzoenen.
Men zegt trouwens dat van de 150 encyclopedisten slechts een tiental
vrijmetselaar waren.
Langs Gibraltar kwam de vrijmetselarij reeds in 1728 in Madrid.
In 1733 wordt ze ingevoerd in de Britse kolonien van Noord-Amerika,
en zo komt het dat de latere stichters van de U.S.A., George Washington en Benjamin Franklin, vrijmetselaars waren. In 1733 is de vrijmetselarij in Firenze en in 1735 te Rome, de stad der pausen. Datzelfde
jaar wordt in Den Haag de eerste Nederlandse loge opgericht. In 1737
doet de vrijmetselarij haar intrede in Duitsland, waar Lessing, Herder,
Wieland, Heine, Frederik II de Grote, Kant, Haydn, Mozart, Goethe,
Fichte, Hegel, enz. vrijmetselaars waren.

406

DE VRIJMETSELARIJ OP NIEUWE WEGEN

De reden van deze opvallend snelle verbreiding van de vrijmetselarij
gedurende de 18e eeuw in heel Europa was, dat zij de geest van de
18e eeuw belichaamde. Zij erkent immers een Opperbouwmeester van
het Heelal, die echter niet de Vader van Jesus Christus wordt genoemd;
zij huldigt een delsme, de erkenning van een bepaalde God die eens
de wereld gemaakt heeft, maar er zich verder niet om bekommert. Dit
begrip was vaag genoeg om beoefenaars van alle godsdienstige richtingen, zelfs een Voltaire aan te trekken. Dichtte deze laatste niet:
„Je crois en Dieu puisqu'il Taut vous le dire;
L'univers m'embarrasse et je ne puis songer
Que cette horloge existe et n'ait point d'horloger".
Het doel van de vrijmetselarij was, de mensen te bevrijden van alle
bijgeloof en slavernij, en te streven naar een zuiverder en schoner
menselijkheid: vrijheid, gelijkheid en broederschap waren haar enthousiasmerende leuze. De grondpijlers van het maconnieke leven zijn:
wijsheid, kracht en schoonheid, vaak door de letters W.K.S. aangeduid.
In de „Prèceptes maconniques" van het einde der 18e eeuw lezen wij:
„Ton premier devoir est de croire a l'existence de Dieu et a l'immortalite de l'ame. Ton premier hommage appartient au G :. A :. D L
ce Dieu, crêateur du monde, qui est l'auteur de nos jours. Conserve
toujours ton Arne dans un êtat pur pour paraitre dignement devant le
Juge supreme, afin de recevoir dans le ciel le fruit de tes bienfaits icibas. Respecte la religion quelle qu'elle soit, c'est celle de tes peres . . . .
Sois toujours honnete homme". Dit is het grote woord: wees een eerlijk
man. Toch noteren wij hier een godsgeloof dat verder gaat dan het
delsme. In de vrijmetselarij leefden dus uiteenlopende richtingen broederlijk naast elkaar.
De „Code maconnique" echter van het begin der 19e eeuw houdt zich
op het ethische vlak: „Le vrai culte du Grand Architecte consiste dans
les bonnes moeurs. Fais donc le bien pour l'amour du bien lui-meme".
En daarop volgen een hele reeks zedelijke raadgevingen: Wees een
vader voor de armen, eerbiedig de reiziger, vermijd het twisten, eer uw
vrouw en eerbiedig alle vrouwen. Als u een zoon hebt, zorg dat hij tot
zijn tiende jaar u vreze, tot zijn twintigste jaar u beminne, en tot de
dood u eerbiedige. Maak er een eerlijk man van.
Veroordeling door de pausen heeft weinig resultaat
Herhaaldelijk hebben regeringen de vrijmetselarij verboden. Bij ons
weten was Nederland het eerste land waar reeds in 1735 de vrijmetselarij verboden werd, Toskane en Frankrijk volgden in 1737, Venetie en
Hamburg in 1738, enz. De laatsten waren het fascisme en het nazisme,
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die de vrijmetselarij in Italie en Duitsland wettelijk verboden, respectievelijk in 1925 en 1933.
Op 28 april 1738 vaardigde paus Clemens XII de but „In eminenti uit, waarbij hij de vrijmetselarij veroordeelde, en bepaalde dat de vrijmetselaars en wie hen bevoordeelde, ipso facto in de ban der Kerk
waren. De paus gaf verschillende redenen van zijn veroordeling op.
De eerste was de eed en het geheim. Artikel 23 van de Statuten
stipuleert: „De wijze van werken en al wat in de vrijmetselaarsvergaderingen wordt behandeld, is geheim". Welnu, de Kerk kan niet aanvaarden dat een katholiek zich bij ede onvoorwaardelijk bindt aan een
onpersoonlijk gezag voor onbepaalde doeleinden. De Kerk wil dat men
althans in de biecht zich uitspreekt, indien men denkt lets verkeerds to
hebben gedaan. Dit geheim wordt echter in de loges zeer geurgeerd,
zoals blijkt uit de eed die men in de Grootloge van Frankrijk aflegt:
„Je jure et promets de ma libre volonte, en presence du Grand Architecte de 1 -Univers et de cette respectable assemblee de masons, solennellement et sincêrement, de ne jamais reveler aucun des mystêres de
la franc-maconnerie qui vont m'Etre confies, qu'a un bon et legitime
franc.-mason ou dans une loge regulierement constituee, de ne jamais
les ecrire, tracer, graver ni buriner, ni former aucun caractêre par oil les
secrets puissent etre devoiles, sous peine d'avoir la gorge coupee, la
langue arrach6e, et d' être enterrê dans le sable de la mer, afin que le
flux et le reflux m'emportent dans un êternel oubli".
Als tweede reden gaf de paus op, dat de vrijmetselaars verdacht
werden van ketterij. Feitelijk was in Engeland de vrijmetselarij protestants, en in de katholieke landen als Frankrijk vaak heterodox en
vrijzinnig. Later zal Leo XIII in zijn encycliek „Humanum genus spreken van het naturalisme der vrijmetselaars. Een felt is dat zij alle
godsdiensten gelijkschakelen en als van even grote waarde beschouwen. Dit principe kan de Kerk nooit aanvaarden.
Ten slotte zei de paus ook nog dat hij de vrijmetselarij veroordeelde
„aliisque de justis ac rationabilibus causis Nobis notis " : „en voor andere
rechtmatige en redelijke redenen die ons bekend zijn". In zijn boven
aangehaald boek onderzoekt Alec Mellor uitvoerig welke deze verborgen redenen van de paus kunnen zijn geweest. Hij komt tot de conclusie
dat het de kwestie van de katholieke Stuarts was, die aanspraak bleven
maken op de Engelse troon, en die nog in de 18e eeuw door de vrijmetselarij gesteund werden.
Daar kwam ten slotte nog bij dat in feite vele vrijmetselaars, zelfs
grootmeesters, zedelijk bedorven waren. Onder de talrijke voorbeelden
citeren wij alleen Louis de Bourbon-Conde, die een ergernisgevend
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leven leidde, en in 1743 grootmeester der Franse Grootloge werd.
Alec Mellor beweert dat de redenen van de veroordeling in 1738
ten getale van twee waren: het geheim dat men bij ede belooft te onderhouden, en „andere rechtmatige en redelijke redenen die ons bekend
zijn"; welnu, zo zegt hij, het geheim bestaat praktisch niet, en de tweede
reden was een historische die niet meer geldt. Bijgevolg, insinueert hij,
geldt de excommunicatie eigenlijk niet meer. Wij menen daarentegen
dat de excommunicatie haar voile kracht behoudt, omdat de vrijmetselarij een geheime groepering van levensbeschouwelijke aard blijft, en
omdat zij een voor de Kerk onaanvaardbaar indifferentisme huldigt.
Het eigenaardige in de 18e eeuw was evenwel dat in Frankrijk en in
verschillende andere landen de katholieken zich volstrekt niet stoorden
aan het verbod van de Kerk, op straf van excommunicatie deel uit te
maken van de vrijmetselarij. En zij veranderden hun houding niet Coen
Benedictus XIV door de constitutie „Providas" van 1751 de vrijmetselarij nog eens veroordeelde. Men redeneerde namelijk: „lex non promulgata non obligat", „een niet afgekondigde wet verpiicht niet". Welnu
in Frankrijk verbood de eerste minister, nog wet kardinaal Fleury ( !),
de bul „In eminenti" en de constitutie „Providas- te enregistreren; vele
andere landen namen dezelfde houding aan. Eigenlijk werd de veroordelingsbul alleen afgekondigd in de Pauselijke Staten en Firenze, in
Spanje, Portugal en Polen.
Het gevolg was dat vele katholieken, vele priesters en religieuzen, tot
de prins-bisschop van Luik, Francois-Charles graaf van Veibruck, toe,
zich in de loge lieten opnemen. Toen de Franse revolutie uitbrak waren
er in nagenoeg alle 629 loges van Frankrijk priesters opgenomen, en
zelfs hadden 27 van deze loges een priester als Venerable. Toen Voltaire, 54 dagen voor zijn dood, op zijn 84e levensjaar, in de loge van de
Negen Zusters werd opgenomen, was een priester zijn peter!
Om deze houding van een groot aantal geestelijken te verklaren is
een zuiver juridische spitsvondigheid natuurlijk onvoidoende. Het blijkt
overduidelijk dat de clerus, vooral de hogere clerus, in de 18e eeuw
door het rationalisme en het ongeloof waren aangetast. Anderzijds is
het misprijzen van een pauselijke excommunicatie een bewijs te meer
dat het pauselijk gezag bijna tot het nulpunt was gedaald. Een paar
tientallen jaren later zou de paus zich de opheffing van de jezuietenorde, dit laatste bolwerk voor de algemene aanval tegen de Kerk, laten
afdwingen ( geen enkele jezulet was lid van een loge).
In de 19e eeuw evolueren de Romaanse loges in antiklerikale zin
Gedurende de 19e en de 20e eeuw is het gezag van de paus gelei-
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delijk gestegen om nu, op geestelijk gebied, een toppunt te bereiken.
Wet was Joseph de Maistre (1754 - 1821), de verdediger van het pausdom in „Du pape", nog een vrijmetselaar, en zelfs O'Connell (1775
1847), de bevrijder van het katholieke Ierland, was in zijn jeugd een
vrijmetselaar, maar dit zijn dan ook de laatste markante katholieken
die lid van een loge waren.
In de protestantse landen, de Angelsaksische, Duitse en Scandinavische, blijven de loges wat zij waren: gelovig, maar verder vrij in hun
opvattingen. Er was geen oppositie tussen vrijmetselarij en protestants
geloof: aangezien echter in de protestantse landen velen antipaaps en
antirooms zijn, staan de loges nogal vijandelijk tegenover de Katholieke
Kerk, zonder ze echter uitdrukkelijk te bestrijden. In de protestantse
landen houden de loges vast aan het Godsgeloof en de onsterfelijkheid
van de ziel, en staan buiten de politiek. Vele anglicaanse geestelijken
maken deel uit van de loge, tot op onze dagen toe. Niet alleen King
George VI, maar ook aartsbisschop Fisher van Canterbury waren lid
van de loge. Franklin Delano Roosevelt en Truman waren vrijmetselaar; dit belette Roosevelt niet in 1937 te verklaren dat het christendom
onontbeerlijk is om de vrijheid en de waardigheid van de persoon te
waarborgen. Tot aan Kennedy zijn nagenoeg de helft der presidenten
van de U.S.A. vrijmetselaar geweest.
In Frankrijk echter en de Latijnse landen over het algemeen, waartoe
wij helaas ook Belgie moeten rekenen, begint omstreeks het midden van.
de 19e eeuw een andere evolutie. Als de Katholieke Kerk zich gedwongen ziet stelling te nemen tegen het liberalisme en de moderne rationalistische cultuur, wordt ook de vrijmetselarij meer en meer antirooms.
In 1871 verwijdert het Grootoosten van Brussel de naam van de Grote
Bouwmeester uit zijn statuten en in 1877 schrapt het Grootoosten van
Parijs uit zijn statuten de vermelding en aanroeping van de „Grand
Architecte de l'Univers". Hierop verbreken de Engelse en Amerikaanse
Grootloges alle banden met deze loges. De Franse Grootloge, in 1804
gesticht, de tweede voornaamste Franse obedientie, van Schotse ritus,
bewaarde weliswaar de naam van de Grote Bouwmeester in haar ritueel, maar ontnam er praktisch alle waarde aan.
Sindsdien is in Frankrijk, in Belgie en in de Romaanse landen in het
algemeen, de vrijmetselarij steeds meer in antigodsdienstige zin geevolueerd: de vrijmetselaars geven het godsgeloof prijs, staan openlijk
vijandig tegen de Kerk en mengen zich volop in de politiek, wat door de
statuten werd verboden. Daardoor is deze vrijmetselarij iets heel anders
geworden dan bij haar oorsprong, en dan in de Angelsaksische en
Duits-Noordse landen.
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In 1870 werd de Franse republiek door vrijmetselaars gesticht. In de
regering van Nationale Verdediging, opgericht op 4 september 1870,
waren negen van de elf ministers vrijmetselaars. De hele strijd die
leidde tot de scheiding van Kerk en Staat onder Combes in het begin
van de 20e eeuw werd geleid door de vrijmetselaars. In Belgie was van.
Humbeeck, de ontwerper van de „ongelukswer in 1879, die een geweldige schoolstrijd ontketende, een vrijmetselaar. In Italie waren Mazzini,
Garibaldi, Cavour en Victor Emanuel II, de stichters van het êne Italie,
dat zo scherp optrad tegen de Katholieke Kerk, allen vrijmetselaars.
Het moet ons niet verwonderen dat Leo XIII in zijn encycliek „Humanum genus" van 20 april 1884 de vrijmetselarij nog eens plechtig
veroordeelde.
Op het ogenblik zouden er over de hele wereld tussen de 5 en 10
miljoen vrijmetselaars zijn, waarvan een grote helft of twee derden tot
de U.S.A. en Groot-Brittannie zouden behoren. Elke vrijmetselaar is
aangesloten bij een loge, en een groep loges vormt een grootloge of
grootoosten. Men schat het aantal grootloges op 135. In Nederland
zouden er 4.000 a 4.500 logebroeders zijn, en in Belgie tussen 4.500 en,
8.000; een auteur affirmeert zelfs, — wat ons onwaarschijnlijk voorkomt — dat in Belgie 5.000 vrijmetselaars tot de Nederlandssprekende
loges en slechts 3.000 tot de Franssprekende behoren.
In het maconnieke Europa zijn er vier groeperingen van grootloges
en grootoostens: 1. de Grootloge van Londen en de talrijke aangeslotenen over de hele wereld; 2. de Grootloges van Frankrijk, Belgie,
Wenen, Luxemburg en de Grootoostens van Nederland en Italie (conventie van Luxemburg); 3. de Grootoostens van Frankrijk en Belgie;
4. de Nationale Grootloge van Frankrijk, een disssidentie van de Franse Grootloge, die echter sinds kort weer erkend is door de Grootloge
van Londen en dus nu tot de eerste groep behoort.
De vrijmetselarij en de Katholieke Kerk op zoek naar een compromis
Reeds in 1925 kwam J. Berteloot S.J. er openlijk voor uit, dat hij
intiem bevriend was met Br Lantoine, Venerable van de loge „Le
Portique" van Parijs en lid van de „Opperste Schotse Raad". In 1928
had te Aken een samenkomst plaats van Pater Gruber S.J. met enige
vooraanstaande vrijmetselaars. In 1933 sprak men over een dialoog
tussen vrijmetselaars en jezuleten. In februari 1937 schreef Br :. Albert
Lantoine een „Lettre au Souverain Pontife", waarin hij een toenadering
tussen de Kerk en de Vrijmetselarij voorstelde, om tot tolerantie tussen
de twee te komen: dit werd in kerkelijke kringen met welwillendheid
gezien. Onder de oorlog hebben katholieken en vrijmetselaars de ver-
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schrikkingen van de concentratiekampen met elkaar gedeeld, en hebben
ze elkaar leren waarderen. Vandaar dat na de laatste wereldoorlog er
aan beide zijden steeds meer mensen van goede wit waren, om te
streven naar een „staakt het vuren", en om een gemeenschappelijke
dam op te werpen tegen het dreigend materialisme en communisme.
Wij vermeldden reeds dat de Nationale Franse Grootloge een nieuwe
beginselverklaring heeft uitgegeven waarin zij het geloof in God, in de
openbaring van de H. Schrift en in de onsterfelijkheid van de ziel verplicht stelt voor haar leden. Daarop is zij weer erkend door de Grootloge van Londen. De Franse Grootloge, die tot voor kort intieme betrekkingen onderhield met het scherp antiklerikale Grootoosten van.
Frankrijk, heeft op 18 september 1959 met 171 stemmen tegen 62 besloten alle betrekkingen met 't Grootoosten van Frankrijk te verbreken,
en toenadering te zoeken tot de Nationale Grootloge van Frankrijk.
Als wij goed zijn ingelicht, doet zich ook in Belgie een dergelijke
kentering voor. Terwijl ook in Brussel het Grootoosten zijn rabiaat
antiklerikalisme trouw blijft, zoekt de tolerante Grootloge toenadering
tot de Grootloge van Frankrijk. Een bewijs dat er ook in Belgische
loges iets aan de gang is, lijkt ons het tot-stand-komen van het schoolpact op 8 november 1958. Een dergelijke overeenkomst was in het
begin van de vijftiger jaren nog ondenkbaar.
Keren de vrijmetselaars stilaan terug tot hun oorspronkelijke geest
van vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, en zelfs gematigde christelijke principes? Dan zou de oecumenische geest van de katholieken zich
niet alleen tot de orthodoxen en tot de protestanten, maar ook tot de
logebroeders moeten uitbreiden.
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temps qui court", Paris, 1960). Oak J. Dorninicus geeft in zijn Vrijmetselarij (Alkmaar Antwerpen, 1959) een kijk op de huidige ontwikkeling. In Nos freres separes,
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„Uur der duisternis” of
„Een zomer vol licht?"
DR. IR. H. J. A. DE GOEIJ

i

N november 1939, bij het begin van de tweede wereldoorlog, richtte
1 Paus Pius XII zich met de Encycliek „Summi Pontificatus" tot het
wereldepiscopaat. Hierin schreef de Paus: „Het ogenblik, waarop deze
Onze eerste Encycliek U bereikt, is onder mêêr dan 66'n opzicht een
waar „uur der duisternis". Twee jaar tevoren had dezelfde Paus, toen
nog Kardinaal Pacelli, het boek van Jean Du Plessis: „Les derniers
temps" 1 ) aan Pius XI voorgelegd; hierbij werd de wens uitgedrukt, dat
Graaf Du Plessis „zijn studies in deze zou voortzetten en voltooien".
Apocalyptische toekomstverwachtingen in tijden van grote rampspoed zijn alleszins verklaarbaar; ze schenen in het bijzonder gerechtvaardigd bij het begin van de veertiger jaren, toen de volken zich in
een vernietigende tweede wereldoorlog stortten.
Een jaar later 2 ) gaf dezelfde Pius XII de volgende belering: „Neen,
de voleinding der tijden is nog niet gekomen . . . . Doch wij voelen in
het diepste van ons gemoed, dat deze stonde een faze is van de ernstige
geschiedenis der mensheid, die door Christus is voorspeld".
Het uur van de schemering dus? Het begin van het uur der duisternis,
die vooraf zal gaan aan de glorievolle wederkomst van de Heer?
Met deze apocalyptische visie van Pius XII scheen echter op verrassende wijze in tegenspraak te staan de toespraak, die Hij in het voorjaar
1958 richtte tot een groep jonge italiaanse arbeiders, een toespraak
waarin hij „een zomer vol licht" aan de horizon zag dagen. „Geheel de
wereld staat in het teken van wederopleving", zo sprak de Paus letterlijk. „Het leven van stoffelijke armoede en ellende wijkt voor een leven
van groter algemeen welzijn. Ook op geestelijk gebied is de wederopleving duidelijk. De automatisering verandert een groot deel van de
handenarbeid in intellectuele activiteit, terwijl de vooruitgang der techniek de spreiding der cultuur gemakkelijker maakt".
— Dat was in 1958 —. Ruim een jaar later werd deze, om zo te
zeggen „apocalyptische- Paus opgevolgd door Paus Joannes XXIII,
die in heel veel opzichten van aard, karakter, en wijze van aanpakken
het tegendeel is van Zijn voorganger. Ook Zijn visie op de moderne
Comte Du Plessis: „Les derniers temps", 1937.
1 )) Jean
Paus Pius XII: Allocutie op 24 november 1940.
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wereld lijkt in vele opzichten te verschillen van die van Paus Pius XII.
De mogelijkheden, thans door wetenschap en techniek geboden, mogelijkheden van fantastische aard zelfs, als atoomsplitsing, kernfusie en
ruimtevaart, die aan Zijn voorganger bij het begin van diens Pontificaat
nog niet bekend waren, mogelijkheden die grote voordelen voor de
mensheid beloven, doch waardoor tezelfdertijd ook desastreuzer dan
ooit tevoren de macht tot uitroeiing van het mensengeslacht in de hand
van de mens zelf is gelegd, deze mogelijkheden worden door Paus
Joannes op positieve wijze gewaardeerd. Zelfs in de treurige en uiter
mate gevaarlijke verdeeldheid van de wereld in twee kampen weet Hij
een positieve mogelijkheid te ontwaren. In zijn openingsrede van het
2e Vaticaanse Concilie op 11 oktober van dit jaar, zeide Hij onder meer:
„In de dagelijkse uitoefening van ons herderlijke ambt dringen soms
droefmakende stemmen aan ons oor, die weliswaar van grote ijver
getuigen, maar niet van overmatige zin voor wijsheid en de juiste maat.
Zij zien in de moderne tijd slechts onrecht en neergang. Zij zeggen
steeds, dat onze tijd in vergelijking met vroeger steeds slechter wordt. . .
Wij kunnen het niet met die ongeluksprofeten eens zijn, wanneer zij
slechts onheilvolle gebeurtenissen profeteren alsof het einde van de
wereld voor de deur staat. In onze tegenwoordige wereldordening leidt
de Goddelijke Voorzienigheid ons juist naar een nieuwe ordening onder
de mensen. Zij voltooit aldus door het menselijk werk zelf en vêr boven
hun verwachtingen uit in steeds grotere mate haar plannen, welke uitstijgen boven alle menselijk denken en niet na te rekenen zijn. En alles,
ook de meningsverschillen onder de mensen, dient aldus tot het grotere
welzijn der Kerk".
Deze woorden sluiten meer aan op de optimistische bewoording van
Pius XII in 1958, dan op de vele „apocalyptisch - getinte uitingen die
daarvOOr vanuit de stoel van Petrus weerklonken. „LIur der duisternis - of „zomer vol licht"? Is het een kwestie van temperament, of van
persoonlijke visie? Zijn in deze verschillende uitlatingen van twee Pausen meer een directe reflex op het tijdsbestel te zien en geven ze dus
slechts de „jeweilige Sachlage" weer? Of zijn ze, in breder en dieper
verband gezien, in het verband namelijk van de heilsgeschiedenis, hoewel tegengesteld, beide juist?
Is, tenslotte, onze tijd dan wellicht de tijd van de orakelspreuk van
Isaias (Is. XXI, 11 - 12):
„Men roept: Wachter, wat is er van de nacht?
Wachter, wat is er van de nacht?
De Wachter zegt: de morgen is gekomen
en het is nog nacht- . . • •
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Natuurwetenschap en progressie
De moderne tijd — het is een gemeenplaats geworden, maar het
bligt een felt — wordt op bijzondere wijze beheerst door de moderne
wetenschap en techniek. Dit felt hoeft, dunkt me, niet nog eens uittentreure uiteengezet te worden. Wij weten het allemaal zo langzamerhand
well Een lange, haast onoverzienbare reeks van schrijvers, filosof en,
theologen, cultuurhistorici en technici hebben er hun licht over doen
schijnen, sinds Hans Lillje, thans Landesbischof en protestants abt,
in 1928 de discussie over dit onderwerp opende met zijn boekje: „Das
technische Zeitalter r Versuch einer biblischen Deutung" 3 ). Een lange
reeks van schrijvers volgde: optimisten, pessimisten, en mengvormen
van beiden: Friedrich Dessauer, Olaf Pedersen, Gabriel Marcel, Jean.
Daniêlou, Jose Ortega y Gasset, Friedrich Muckermann, Otto Spillbeck, Romano Guardini en hier te lande onder anderen: Henk van
Riessen, Frans Tellegen en Dries van Melsen, om tenslotte maar niet
te spreken van journalisten als Robert Jungk en Rolf Strehl. Dit is maar
een willekeurige greep, doch voor mij begon de discussie met het in.dringende boekje van de duitse protestant Hans Lillje, en zij is nog wel
niet definitief ten einde gekomen; maar zij heeft nu toch een duidelijke
mijlpaal gekregen in het boekje van wederom een protestantse, ditmaal
Franse kloosteroverste, namelijk Roger Schutz, prior van de kloostergemeenschap te Taizé. In 1961 verscheen van zijn hand het kostelijk
boekje „L'Unitê, espêrance de vie" 4 ), waarin hij over de techniek
woorden zegt waarop ik nog wil terugkomen.
Onze tijd is dus, hoe dan ook, het tijdperk van natuurwetenschap en
techniek. Ik bedoel dit in de ruimste zin; ook de mens is „natuur", en in
deze ruimste zin is de wetenschap over de mens zelf, over zijn psyche
en zijn gedragingen, natuurwetenschap, een wetenschap die niet alleen
omzichzelfswille bedreven wordt, uit lief de voor de zich aan ons openbarende wereld, waarvan wij deel uitmaken, maar ook en vooral om er
lets mee te do en: om ermee de wereld van de mens om te vormen,
te verbeteren, kortom: om het menselijk lot in eigen hand te nemen.
De wetenschap is operationeel geworden: zij is gericht op een techniek,
wederom in de ruimste zin van het woord: mechanische, physische,
chemische en nucleonische techniek, maar ook medische, psychiatrische,
sociologische en economische techniek. Wij willen niet meer leven van
overgeleverde kennis en techniek alleen, niet meer overgeleverd zijn aan
de onbegrepen machten der natuur, niet meer God en Zijn heiligen om
3) Hans Lillje: „Das technische Zeitalter", Berlin 1928.
4) Roger Schutz, „Mnite, Esperance de Vie". Les Presses de Taize, 1961.
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hulp smeken in die duizenden noden die de mens weleer bedreigden:
neen, wij willen zelf de wereld van de mensen veranderen, ja wij willen
onbetreden gebieden, door de primitieve en de religieuze mens op
enigerlei wijze gezien als de woonplaats der Godheid en der geesten,
tot de onze maken, betrekken in ons operatiegebied: wij moeten de
achterzijde van de maan fotograferen, en er zelfs op landen; wij willen
heendringen door de dichte nevelen van Venus; kortom: wij willen zo
volledig mogelijk de opdracht vervullen, door Jahweh aan het eerste
mensenpaar gegeven: wij willen de aarde aan ons onderwerpen, maar
niet alleen de aarde: de — althans nabije — kosmos moet ook onderworpen worden, sedert wij weten dat geen Godheid of geest daarin
huist: ook deze kosmos moet tot „aarde - worden: „Il Mondo in cui
viviamo-.
Dat alles is prachtig. Schijnt dan de morgen te dagen voor een nieuwe wereld? Wachter, wat is er van de nacht? Vindt de opdracht van
Genesis in onze dagen dan eindelijk het begin der voltooiing?
Hierover zijn de cultuurfilosofen het niet eens. De ene groep — dat
zijn de „progressieven'', — zien alleen vooruitgang, wellicht met „ups
en downs", maar de trend gaat omhoog, en moet omhoog gaan: a better
world for everybody. Een zomer vol licht. Pius XII sprak over de
mogelijkheden van de automatisering. De „Daily Telegraph" van 4 september 1956 schreef: „Automation in industry can bring a return of the
garden of Eden for all men - . . . . En Teilhard de Chardin, de veelgeprezene, laat ons zien dat dit alles niet alleen IcAn en moet, doch noodzakelijkerwijze ook zal gebeuren; want het is niets anders dan de voortzetting van de lijn der evolutie, die, na de homo sapiens en de homo
faber te hebben voortgebracht, krachtens innerlijke drijfkracht, door
haar eigen „entelechie- , de wereld der mensen drijft naar een „socialisation'', een „humanisation - , kortom naar de voltooiing, die hier op
aarde wordt voorbereid, en waarvan de ontwikkelingslijn in onze tijden
als het ware exponentieel omhoogloopt.
Tegenover deze progressieven staan dan de „conservatieven'', die in de
huidige ontwikkeling van de greep des mensen op zijn wereld een afval
zien van zijn eigenlijke opdracht; die met heimwee terugdenken aan de
schone harmonie van de middeleeuwse levensordening, en die de hele
moderne wereld beschouwen als de triomf der demonen, die hun uur
voorbereiden: het uur der duisternis. De Kerk, die vroeger straalde in
glorie, is geheel teruggedrongen uit de profane wereld, een wereld die
steeds meer de aandacht van de mens gaat opeisen. De mens gaat
leven, ja leeft reeds in een wereld, waarin God afwezig is.
Ik teken hier, zeer globaal, twee kampen; er zijn natuurlijk allerlei

416

„UUR DER DUISTERNIS" OF „EEN ZOMER VOL LICHT"?

tussenvormen, zo in de geest van ,,aan de ene kant zus, maar aan de
andere kant toch zo". Toch geven zij geen synthese; men verkrijgt van
hen geen helder inzicht in wat er zich nu eigenlijk afspeelt. Moeten wij
juichen of wenen?
De oplossing van het Evangelie
Ik meen dat het Evangelie zelf ons in dit vraagstuk licht kan verschaffen. In Mattheus 13, 24 - 30, lezen wij de gelijkenis van de Zaaier,
die goed zaad op zijn akker zaaide. Maar de vijand zaaide onkruid
daartussen. Moeten de knechten het gaan uitrukken? Neen, zegt de
Heer van de akker: „Last beiden samen opgroeien tot de oogst; en met
de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen: haalt eerst het onkruid bijeen en
bindt het in bussels om te verbranden; maar slaat de tarwe op in mijn
schuur".
Deze parabel, dunkt mij, is de heilsgeschiedenis „in a nutshell". Daar
is de Heer van de aarde, die in ons het goede zaait. Daar is de vijand, de
demon, die heimelijk het onkruidzaad rondstrooit. Maar de Heer zal het
onkruid niet direct uitwieden. Hij geeft de goede tarwe gelegenheid
hoog op te schieten boven dit onkruid, sterker en beter dan wanneer het
in reincultuur had kunnen groeien. Het goede wordt groter en krachtiger; maar ook het onkruid schiet omhoog naarmate de dag van de
Heer verstrijkt. Tegen de tijd van de oogst zal de Engel tot Hem, die op
de wolken verschijnt, luide uitroepen: „Sla Uw sikkel er in en maai,
want het uur om te maaien is gekomen" ( Apocalyps 14, 15). Doch
eerst zal het onkruid uitgerukt, het kwade geoordeeld worden.
In het licht van deze parabel wordt de geschiedenis transparant. Er is
vooruitgang, progressie, het moet er zijn: het goede meet groeien, op
alle niveaus van het menselijke: in mijn verhouding tot God, hetgeen
niet kan zonder groei in mijn verhouding tot de evenmens en de wereld.
Maar er is óók progressie in het demonische. Niet dat deze zichtbaarder
wordt: men kan wellicht zelfs spreken van een progressie in vermomming van het kwade, dat steeds minder als kwaad onderkend zal worden. Christus spreekt van de „wolf in schaapsklederen". Het goede is
tenslotte zo aantrekkelijk — want uitstraling van Gods goedheid zelf —
dat ook het kwade zich, tegen die steeds helderder stroom van licht in,
steeds meer als quasi-goed moet gaan voordoen.
Progressie in het goede, progressie in het kwade. Beide door elkaar
heen verstrengeld; zich niet uitsluitend manifesterend in twee kampen:
van alleen maar goede en alleen maar kwade mensen, dock bijna steeds
vermengd, ook in onszelf. Geen wonder dat het niet zo gemakkelijk is
te zien of de mensheid nu vooruitgaat of achteruit holt; het gebeurt
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namelijk allebei. De morgen is gekomen, en het is nog nacht. Een zomer
vol Licht kondigt zich aan en het is het uur van de duisternis.

Eb- en vloedtij van het kwaad
Er zijn natuurlijk perioden, waarin het kwaad meer de overhand
schijnt te hebben: perioden, hetzij gekenmerkt door een algemene verslapping van de christelijke geest, een ontaarding van de publieke
zeden, hetzij doordat het kwade, institutioneel geworden, het goede
terugdringt in ondergrondse verborgenheid.
Wanneer bijvoorbeeld de staat op tyrannieke wijze de leefwijze en
gedachten van zijn burgers gaat voorschrijven, een leefwijze en gedachtenwereld die lijnrecht tegenover de christelijke, of zelfs zuiver humane
leefwijze gericht is; wanneer een dergelijke staat of systeem door bruut
geweld zijn invloed over de gehele aarde wil uitstrekken, dan is het
kwaad tot institutie verheven en is het, behalve voor verblinde volgelingen, gemakkelijk te signaleren. Wie heeft niet in de nationaalsocialistische terreur, met zijn geest van hoogmoed, zijn wrede jodenvervolging, zijn liquidatiekampen, zijn meedogenloze aanvallen op de andere
landen, een eruptie van het demonische gezien? De jaren rond 1940
geven een treffende illustratie van de woorden van Teilhard de Chardin 5 ) : „La quantitè et la malice du Mal hic et nunc, rêpandu de par le
Monde, ne trahisse-t-elle pas un certain excês, inexplicable pour notre
raison" ? .... Maar ook in die tijd is het goede niet ten onder gegaan.
Een betere wereld, een betere mensheid werd erin voorbereid. Veel wat
vermolmd en voos was, schijnheilig en onrechtvaardig, werd door de
tweede wereldoorlog opgeruimd. Voor natuurwetenschap en techniek
werden ongehoorde nieuwe mogelijkheden opengebroken. Materieel
gezien wordt de wereld naar intensieve communicatie, samenwerking
en eenheid gedreven. De geest der jonge generatie, die openhartig en
oprecht is, die gerechtigheid verlangt voor alle rangen en standen, voor
alle volken, ongeacht hun huidskleur, roept om communicatie, samenwerking en eenheid, die technisch meer dan ooit mogelijk is geworden.
In het befaamde „vooruitgangsgeloof - van de pur-sang progressieyen verloopt de ontwikkeling van de mensheid naar een steeds betere
wereld echter als het ware automatisch, Ofwel krachtens een innerlijke
wet van syntropie, die de chaotiserende tendenz van de entropiewet der
dode stof weerstreeft, Ofwel omdat de menselijke wil, h.i., volkomen
op het goede gericht is. Zij erkennen wet tijdelijke schokken, tijdelijke
achteruitgang; maar sedert de wetenschap autonoom is geworden, zal
5 ) Pierre Teilhard de Chardin: „Le Pherzornêne Humain". — Paris 1955 (Appendice).
26
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de lijn volgens hen steeds sneller omhoog gaan en zal het kwaad, fysiek
en moreel, steeds meer beteugeld worden. Dat is dus: „het biologisch
geloof, dat het kwaad zichzelf zal 'uitmendelen' - 6).
Karl Lowith 7 ) heeft aangetoond, dat het vooruitgangsgeloof een
typisch produkt is van het joodse en christelijke religieuze denken: voor
hen immers is de geschiedenis in de eerste plaats heilsgeschiedenis, en
is zij gericht op het „eschaton'', op hetgeen komen gaat, op de uiteindelijke vervulling. „Deze uiteindelijke zin van de heilsgeschiedenis", zegt
L"with, „is het brandpunt van een verwachte toekomst. Men heeft daar
slechts weer van door hopen en geloven".
Het Rijk Gods, de inhoud van de evangelische toekomstverkondiging, wordt echter door de profane filosofen der progressie, met name
door Marx, in het verlengde van de wereldgeschiedenis geprojecteerd,
en van zijn eigenlijke en diepste betekenis beroofd.

Christelijke progressie
Voor de christelijke wereldbeschouwing is er, ik liet het reeds zien,
ook een progressie, een vooruitgang, een voortschrijden in de tijd op de
weg van de heilsgeschiedenis. Doch voor de christen is dit geen goed
geplaveide, brede weg. De menselijke karavaan trekt voort over moeilijke paden doorheen de eeuwen, ieder menselijk schepsel afzonderlijk
en allen tesamen, geslacht na geslacht, om de Heer der geschiedenis te
ontmoeten in de uiteindelijke voltooiing der „parousie-. Maar in dit
trekken ontmoet de afzonderlijke mens, en ontmoeten de geslachten, de
volken, de culturen, voortdurend weer en onoverkomelijk het „mysterium iniquitatis". Er is lets, er is iemand, die hen weerstreeft, omdat hij
de tegenstander is van de Christus. Hij, de demon, is voor de christen
geen religieuze projectie, een objectivering van het kwade, het onvolkomene, gebrekkige, dat hij steeds weer in zichzelf en in de fysieke
wereld ontmoet; neen, het is een mysterieuze realiteit, zoals ook de
wereld der Engelen voor hem een realiteit is.
Die overmaat van boosheid, die volgens Teilhard de Chardin ook nu
nog in de wereld wordt aangetrof fen, is te groot en te geraffineerd om
zuiver uit een nog onvolgroeid zijn, uit een nog onvolledige ontwikkeling der menselijke evolutie allêên verklaard te worden.
Wij weten dat de poorten der hel het yolk Gods niet zullen overweldigen; maar er is nex5it gezegd, dat het kwaad in de heilsgeschiedenis
allengs zal verzwakken, en tenslotte haast ongemerkt zal wegglijden.
Integendeel: het Evangelie spreekt heel nadrukkelijk van de Antichrist
6) E. Schoenmaeckers S.J.: „Balans tijdens het Concilie", in Streven XVI no. 2.
7) Karl Läwith: Weltgeschichte and Heilsgeschehen.

„UUR DER DUISTERNIS” OF „EEN ZOMER VOL LICHT"?

419

en zijn uiteindelijke vervolgingen; „Antichristi multi" zegt Sint-Paulus:
er zullen vele antichristen optreden.

De zin van het aardse werken
Wanneer U bereid is met mij aan te nemen, dat er inderdaad een
tweevoudige progressie is; die van het voortschrijdend goede, en die
van het voortschrijdend kwade, dan zullen wij ons moeten afvragen wat
de betekenis is van het werken in en aan deze wereld, een wereld, die
voorbij gaat; een wereld die steeds weer, nu hier en dan daar, afbrokkelt en instort, om tenslotte geheel ten onder te gaan, voordat zich aan
ons zullen openbaren „een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (Apocalyps 21, 1).
Moeten wij christenen ons solidair verklaren met de niet-christenen
in een gezamenlijke opbouw van een betere wereld op elk gebied:
technisch, sociaal, economisch, juridisch, cultureel, staatkundig? Moeten
wij de inspanningen op dit gebied au sêrieux nemen, of moeten wij
daarin eigenlijk het werkgebied van de ongelovigen zien, terwijl het ons
veeleer past, dat wij, met terughoudendheid weliswaar: „met het aardse
omgaan, en er nochtans niet in opgaan, want de wereld die wij zien
gaat voorbij" ( Sint-Paulus, I Kor., 7, 21).
Zou het enthousiast werken in techniek, maatschappij en staat, met
alle hulpmiddelen der moderne wetenschap, — om een modewoord te
gebruiken — authentieke geloofsbeleving kunnen betekenen, of zou het
wellicht een medewerken kunnen zijn aan de opbouw van de „civitas
diaboli"?
Deze vraag, de vraag naar de theologie van de aardse werkelijkheid,
is uitermate actueel geworden. Het christendom heeft, in de tijd der
vervolgingen van de eerste eeuwen, een sterke afkeer van „de wereld"
getoond; men was „in", maar niet „van" deze wereld, die wegens haar
heidens karakter zonder meer als slecht en zondig werd verworpen.
Na de overwinning van het christendom in het romeinse rijk komt er
een lange periode, rond 1000 jaar, waarin het aardse gezien wordt als
weg naar de hemel; iedere aardse bezigheid, ieder werken in deze
wereld wordt in de genade van God verdienstelijk voor het eeuwig
leven in de Hemelse Stad Jerusalem, die komen zal nadat de mensheid
door het aardse tranendal is heengetrokken.
— Dan echter komt de renaissance, het humanisme, de reformatie,
de contrareformatie en kondigt zich de „nieuwe tijd" aan. In Luthers
visie is de wereld geheel en al zondig, en al het werken eraan zal de
mens niet van zijn zondigheid genezen. Integendeel, zegt Luther: „Hij
zoekt alleen zichzelf, en wat des vleses is. Zelf ijdelheid der ijdelheden,
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maakt hij de schepselen, die overigens goed zijn, tot ijdele Bingen. Hij
blij ft noodzakelijk in zonde". (Stellingen bij de promotie in 1516 van
Bartholomeus Bernardi 8).
— Het samengaan, enerzijds van een hernieuwd ontdekken der
aarde, anderzijds van een theologie die aan de zondige mens Been enkel
uitzicht in dit aardse werken wist te g even dan dat van een „vanitas
vanitatum", luidde de nieuwe tijd in; de nieuwe tijd, waarvan wij volgens Romano Guardini thans het einde beleven. Het aardse leven wordt
autonoom, krijgt zijn eigen wetmatigheid en finaliteit; de christen weet
zich eigenlijk niet thuis in deze, met sprongen omhoog schietende aardse
cultuur, waarin hij wel werken moet, doch waarvan de zin hem eigenlijk
ontgaat. Hij vindt zijn religieus beleven feitelijk alleen maar opbloeien
in het kerkgebouw; de wereld, nu ja, wanneer men daarin dan maar
met de goede intentie werkt, dan is zelfs Bat — ondanks Luther —
verdienstelijk voor het „hiernamaals". Maar van ganser harte gaat dat
werken in de wereld hem toch niet of en hij last de ontwikkeling daar.van maar liever over aan „de anderen- ( de „andersdenkenden'', zoals
dit met een wijsgerig niet onbedenkelijke term nog niet eens 26 lang
geleden werd uitgedrukt!).
— Nu staan wij dan, dank zij die anderen, in een wereld die in hoge
mate door de techniek wordt beheerst, en die dit, exponentieel versneld,
steeds meer zal gaan worden. Het wordt daarom hoog tijd, dat de
christen zich opnieuw bezint op de wereld en de aardse bedrijvigheid.
De visie van twee protestantse abten
Hans Lillje, de reeds eerder genoemde protestantse abt, heeft crop
gewezen dat de techniek — en wij kunnen in ruimere zin zeg gen: de
gehele huidige door de wetenschap beheerste wereld — een amphibisch
karakter heeft; dat zij een eigenaardige labiliteit heeft, en de mens ten
goede kan strekken, doch door haar enorme, de natuurlijke krachten
van de mens overstijgende macht, tot groter kwaad kan worden dan
wat zij vermag ten goede uit te richten. Letterlijk zegt hij: „Das ist die
Ddmonie der Technik in ihrer ganzen brutalen Wirklichkeit, die man
kaum anders als Satanismus nennen kann: dass sich die Technik in
ungleich verheerenderen Wirkungen im BOsen auswirkt, als sie sich je
im Guten auswirkt".
Lilije ziet deze demonic der techniek niet zozeer als de persoonlijke
schuld van de enkeling, ook niet als de vrucht van de onvolkomenheid,
die ons de grens van de menselijke vermogens immer weer pijnlijk in het
8 ) Zie: Heinrich Denifle 0.P.: „Luther and Luthertum in der ersten Enttvicklune,
Mainz, 1904.
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bewustzijn roept; neen: zij is niets minder dan de oude bijbelse gedachte
van de erfzonde, die juist in de overmacht der technische wereld op de
smartelijkste wijze naar voren komt.
Toch moet men hierover niet jammeren of trachten zich daaraan te
onttrekken. Er is, zo zegt Lilije, geen zingeving van het leven, die zich
ergens in de verre ruimten der algemeenheid of gedachtenwereld zou
kunnen voltrekken; neen: alleen in de ontmoeting met de werkelijkheid,
in de „Auseinandersetzung mit ihr and im Ringen um sie ist eine Sinn(Existentiele ontmoeting avant-le-mot!).
gebung
Daarom verlangt de techniek „eindeutig eine religiose Sinngebung
des gesammten Daseins". Ons tref fen, onze ontmoeting met juist deze
wereld is geen „Schicksal - , doch een Godsgericht over ons. Gods
oordeel over ons: wat is ons antwoord?
Er zijn er, die deze wereld maar liefst willen ontvluchten. Aan deze
kleinmoedigen toonde Pius XII het heerlijk perspectief van „een zomer
vol licht". Maar er zijn er ook, die in een al te groot „engagement"
met deze wereld, in een al te optimistisch progressivisme gelijke tred
trachten te houden met de progressieven, die geen demon kennen, en
wier progressie daardoor juist zich voltrekt onder de macht der demonen. En het is om het even of men nu te maken heeft met een marxistisch progressivisme uit de diepste binnenlanden van Euroazie of een
progressivisme van atlantischen huize, made in USA. Sint-Jan zag twee
Beesten opstijgen, het ène uit de aarde, het andere uit de zee; met
„monden vol grootspraak" en grote tekenen verrichtend, „waardoor de
bewoners der aarde misleid werken" (Apocalyps 13). Tegen dezen
klonk het andere pauselijk woord, dat van „Het uur der duisternis".
Beide woorden van de Wachter uit Rome demonstreren op treffende
wijze dat wat Lilije wilde zeggen met zijn „amphibisch karakter" der
moderne technische wereld. Zij kan twee kanten uit, het een kan zelfs
tegelijk met en door het andere bestaan en zich ontwikkelen. Een korenveld vol onkruid. De dag die nog nacht is.
De moderne wetenschap en techniek zijn opzichzelf goed, doch door
de grote macht die erdoor gevormd wordt, ook uitermate gevaarlijk.
De grote communicatiemogelijkheid, de enorme trefkracht, het automatisch werken der moderne apparatuur, het allen steeds meer aan zich
binden, het „zelfverlies - dat in arbeid optreedt, vormen een ernstiger
bedreiging van de menselijke „humaniteit-, dan ooit tevoren door een
cultuur aan de mens gesteld werd. De verleiding tot verwereldlijking
schijnt haast onoverkomelijk. Dat is echter de grote beproeving die God
toelaat: de beproeving van ons geloof, onze hoop, onze lief de; een beproeving, die grocer is dan ooit, zoals ook in de eerste Timoteus-brief
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staat, dat de Geest nadrukkelijk zegt, „hoe bij het voortschrijden der
tijden de mensen zullen afvallen van het geloof, omdat zij gehoor geven
aan de dwaalgeesten en demonische leringen". Maar, zegt Paulus twee
repels verder: „al wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk dat in dank wordt aanvaard".
En daarom ben ik zo dankbaar voor de woorden van de tweede
protestantse abt, Roger Schutz, die in zijn genoemd boekje een hoofdstuk wijdt aan de „monde de presence dans le monde qui vient", de
wijze waarop de christen aanwezig dient te zijn in de wereld die komende is. Hij geeft als eerste twee ondertitels: „Donner une bonne conscience a l'homme de la technique", en „Bannir la peur".
Roger Schutz ziet een nieuwe wereld in opkomst, geheel beheerst
door de wetenschappelijke technologie. Men moet, zegt hij, de civilisatie van de techniek en van de massa's niet gelijkstellen met de ideologieen, die er op het ogenblik, in zekere delen van de wereld, zijn ondergeschoven. De christen van morgen moet zich minder bezig houden
met deze in wezen reeds verouderde ideologieen, dan met situaties,
geschapen door toepassing van een heden ten dage nog nauwelijks
voorstelbare technologie. Er komt een nieuwe civilisatie, die an is over
de gehele wereld, onverschillig of zij van liberale of socialistische afkomst is. En in die nieuwe wereld, waarin, voor de mens van de techniek, God dood is, moet de Kerk present zijn. Deze mens is blootgesteld
aan een nieuw heidendom: namelijk van de verafgoding van het werk
van zijn eigen hand; hij lijdt als het ware aan een „religieus narcisme".
Tot deze mens moet de christelijke Kerk gaan: zij moet hem „een goed
geweten teruggeven", namelijk door hem te laten zien, dat het werken
aan deze wereld, hoe vergankelijk ook, toch authentieke Godsbeleving
kan betekenen.
Want al wat God geschapen heeft, is goed: niets is verwerpelijk, mits
het in dank, dus in erkenning dat het een Godsgeschenk is, aanvaardt
wordt. De mens van de techniek moet achter de begrenzing van het
materiele, het wereldlijke, Gods hand ontwaren, Die alles schept en
behoudt, en dank zij Wiens goedheid hij kan en mag werken om de
aarde der mensen meer menselijk te maken, als voorafbeelding van de
nieuwe aarde die eens zal komen. Maar, zegt Schutz, dan moet de
Kerk het Evangelie prediken op een wijze, die verstaan kan worden
door deze mens van het technisch tijdperk. Want deze mens houdt niet
meer van academische taal en vrome abstracties, doch hij houdt van het
concrete, het tastbare. Men moet hem Gods bestaan niet door redeneringen trachten te bewijzen, doch hem uitzicht geven op een toekomstige vreugde, die alle angst van deze tijd zal uitwissen.
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„Bannir la peur": hem het goede geweten teruggeven, waardoor hij,
werkend in een technologische wereld, in staat is de existentiele angst
te overwinnen en te hopen dat het goede wat hij in bederfelijke materie
zaait, op onbederfelijke wijze in Christus zal herrijzen.
Het is niet zonder reden dat ik juist twee protestantse abten aan het
woord liet, om hun inzichten in de eeuwigheidswaarde van het aardse
uiteen te zetten. Sinds Luther de volkomen waardeloosheid en immanente zondigheid van de wereld proclameerde, mocht men verwachten
dat juist aan die zijde het probleem het nijpendst, het meest existentieel,
werd ervaren, terwijl de katholieke denker, omdat hij nu eenmaal uitgaat van „de genade, die de natuur niet verwerpt doch vervolmaakt",
met deze theologische slogan wel Bens wat te gemakkelijk over deze
grootste problematiek van onze tijd heenschrijdt.
Wij kunnen dan ook met vreugde constateren, hoe het protestantse
denken over de theologische betekenis van de aardse werkelijkheid, met
name over de moderne technische wereld, in Roger Schutz, de grote
voorvechter van de oecumene, een punt heeft bereikt, waarin ook het
denken van vooraanstaande moderne katholieke theologen en wijsgeren
convergeert. Het werken aan de zaligheid van onze ziel betekent niet,
dat het werken en leven in een materiele en technische wereld daarvoor
niet goed of niet nodig is. Integendeel, wij zijn in deze wereld geplaatst
om, werkend aan en inwerkend op onze materiele wereld, het goede te
doen, de naaste te helpen, „zodanig dat de aardse stad een prachtige
of glans van de eeuwige wijsheid, een stralend preludium van de Stad
wordt, waarvan in de Apocalyps (22, 23) geschreven staat" 9).
Dienst aan de aarde als religie
Dat wit niet zeggen dat het werken aan de technische wereld zonder
meer en altijd goed is, en ook niet dat het heil uitsluitend in het werken
aan deze wereld wordt verkregen. Wat het eerste betreft: „het geheim
van de boosheid" immers is in deze wereld aan het werk, en de goede
dingen dezer aarde kunnen in handen van de demon des te groter
onheil uitrichten, naarmate ze opzichzelf genomen, als menselijk goed,
als gewrocht door de samenwerking van kennis en arbeid van velen,
groter, gecompliceerder, volkomener en daardoor machtiger zijn. De
gemeenschap der christenen op deze aarde is de gemeenschap van de
strijdende Kerk; en de strijd woedt soms zo fel, ook in de christen zelf,
dat het kwaad de overhand schijnt te krijgen en dat de gecompliceerde
en de aandacht opeisende technische wereld hem het uitzicht op het
9)

Xavier von Hornstein:

„Von der Angst unserer

— Frankfurt 1954.
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eeuwig heil beneemt. Wij moeten daarom waken voor een te ver gaande
sacralisering van deze wereld, in die zin, dat het werken daarin zonder
meer religie zou zijn. Religie is het alleen dan, wanneer de mens het
gebod, de aarde aan zich onderdanig te maken, verstaat als van God te
zijn gegeven; wanneer hij erin de hemelse opdracht weet te ontwaren,
waardoor hij bij zijn werk de juiste maat, richting en intentie kan
bewaren.
Aan de andere kant rijpt het inzicht, dat wij de werkers aan deze
wereld, die hun werk uit zuiver humanitaire overwegingen verrichten,
gerust de hand kunnen reiken, want hun opmars is ook — zij het blinde
— opmars op de weg van het heil. Zo zij het eerste gebod nog niet
kennen, zij schijnen toch (en soms meer dan wij) te zijn doorgedrongen
tot het tweede, dat in grootte het eerste nabij komt, en er noodzakelijk
uit voortvloeit: de naaste als zichzelf te beminnen.
Zo houdt ook Teilhard de Chardins opvatting over de „trouw aan de
aarde" in, dat de mens zich bewust naar de aarde keert, om daardoorheen God te vinden. Dus geen wereldverzaking, geen berusting in het
kwaad — physiek zowel als moreel doch een actieve deelname aan
de strijd der anderen voor een betere wereld. In „Le Milieu Divin"
schrigt Teilhard de Chardin letterlijk: „Een onjuiste interpretatie van
de christelijke berusting, en een valse opvatting van de christelijke onthechting vormen de voornaamste bron van de afkeer, die een groot
aantal ongelovigen ertoe brengt, het Evangelie zo hartgrondig te
haten" . . . 10).
Wij moeten ons echter niet alleen hoeden voor de gevaren van een
onchristelijke wereldverzaking enerzijds, en een al te optimistische
sacralisatie van het aardse anderzijds, doch ook voor de, met deze
laatste opvatting samenhangende, secularisatie van het christendom.
Ik bedoel hiermede, dat het heil uitsluitend gezocht gaat worden in het
werken aan de wereld der mensen. Dat is in de grond niets anders dan
de opvatting der marxisten. Het Christendom is niet uitsluitend een
verlossing van de aardse werkelijkheid, doch een godsdienst, een dienst
in lief de aan God, die zich in Christus aan ons heeft geopenbaard.
In hem, die onze Hoop is, wordt al het aardse werk omhooggetrokken;
wordt al het vergankelijke goede onvergankelijk; wordt ook de onvolmaaktheid, het defect, het lijden in een onverloste wereld, volmaakt,
want de kracht van Zijn genade „openbaart zich eerst ten voile in
zwakheid" (Sint-Paulus, II Kor. 12, 9).
Ja, niet alleen het physieke kwaad, maar zelfs het morele afdwalen
10 ) Pierre Teilhard de Chardin: „Le Milieu Divin", pag. 85.
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wordt in Zijn handen tot heil der mensheid. Als Sint-Paulus zegt:
„Voor hen, die God beminnen, zullen alle dingen ten beste dienen",
dan aarzelt Sint-Augustinus niet, aan deze Pauluswoorden toe te voegen: „Etiam peccata"; alles, ook zelfs onze zonden.

De grootheid van de menselijke macht
Na Sint Augustinus in zijn prachtige en misschien meest kenmerkende uiting aangehaald te hebben, zou ik willen besluiten met het prachtige woord van Jean Daniêlou S.J. 11 ) in zijn recente werk „Scandaleuse
Write. De techniek, zegt hij, geeft aan de mens het gevoel van macht,
waardoor hij ertoe verleid wordt de glorie van de mens te gaan zingen.
Maar, zegt hij verder, „wordt die glorie van de mens uiteindelijk niet
herleid tot de glorie van God? Laten wij er niet to bang voor zijn, dat de
mens te groot wordt. Sommigen menen, dat men de mens moet verlagen
om God groter te maken. Ik zou daarentegen willen zeggen, dat hoe
groter de mens ons verschijnt, des te groter daardoor ons God zal
verschijnen; en, in die zin, is er niets bedenkelijks aan al wat de mens
is gegeven". „En daarom", zo vervolgt hij met een verrassende wending, „aarzelen wij niet aan een vrouw, aan de maagd Maria die buitengewone grootheid toe te kennen, die sommigen ons verwijten haar te
geven, omdat wij volgens hen door teveel grootheid aan de Heilige
Maagd toe te kennen, iets van Jesus Christus zouden afnemen. Neen,
Christus schijnt ons des te groter naarmate hij meer aan Maria heeft
gegeven. En daarom, hoe groter en machtiger de mens zich ontwikkelt
en ons verschijnt, des te meer zullen zij begrijpen hoe oneindig groter
Hij is, van wie de mens zijn grootheid heeft gekregen; en, doorheen die
nieuwe spiegel van de moderne mens en de komende technische wereld,
kunnen wij een nieuw en groter beeld van God verkrijgen dan ooit
tevoren".
11 ) jean Danielou S.J.: „Scandaleuse Veritr, pag. 138. — Paris, 1961.

De leek in het katholiek
middelbaar onderwijs in Belgie
A. CAUWELIER S.J.

ET schoolpact en de ruimere toekenning van studiebeurzen hebben
in het katholiek schoolwezen een revolutie ontketend, waarvan
het einde nog niet in zicht is. Niet alleen wordt het middelbaar onderwijs „gedemocratiseerd", verdubbelt het aantal leerlingen, worden
nieuwe humaniorasecties gecreeerd en wordt een verlengde schoolplicht
tot 16 of zelfs tot 18 jaar in het vooruitzicht gesteld, maar bovendien
treedt in het personeelskader een metamorfose op: de leken nemen
steeds talrijker de plaats in die vroeger bijna uitsluitend aan priesters
en religieuzen scheen toe te komen.
In De Kerk in Vlaanderen 1 ), hoofdstuk XI I: „Het katholiek onderwijs", constateert A. Benoit: „Een van de belangrijkste opgaven voor
het katholiek secundair onderwijs ligt voorzeker in de integratie van de
leek in dit onderwijs" (p. 441). Hij wijst vooral drie gebieden aan waar
deze integratie nog verder doorgevoerd moet worden. Vooral het laatste
hiervan houdt onze aandacht gaande: „Ten derde, heerst er ogenschijnlijk nog onzekerheid nopens de ontwikkeling die men aan de leek in het
katholiek onderwijs denkt te geven. Een en ander wijst er op dat het
verschijnsel nog ideologisch moet verwerkt worden, dat het nog op zijn
juiste waarde moet getoetst worden en in een nieuwe, dynamische
synthese opgenomen" (p. 443).
Wij wilden bier een poging doen tot een principiele bezinning op het
aandeel van de leek in het katholiek M.O. Correlatief hiermee trachten
we de complementaire en specifieke rol van religieus ( e) en priester te
bepalen. Vooraf is het wenselijk eerst de „status quaestionis" op te
maken van de plaats die de leek op dit ogenblik inneemt in het katholiek
middelbaar onderwijs in Belgie 2 ) .

H

Huidig aandeel van de leek
In het schooljaar 1961 - 1962 telde het katholiek M.O. 13.122 leer1) De Kerk in Vlaanderen. Pastoraal-sociologische studie van het leven en de
structuur der Kerk. Verzamelwerk o.l.v. J. Kerkhofs S.J. en J. Van Houtte, Lannoo,
Tielt, 1962.
2) Wij beperken ons tot het middelbaar onderwijs (di. de zes secties van de
humaniora), omdat in tegenstelling tot de andere schoolafdelingen (b.v. lager en
technisch), waar de leek reeds lange tijd volledig burgerrecht heeft verworven, de
humaniora slechts vrij recent is „open" gekomen voor een groot aantal leken en
omdat de integratie er het meest op moeilijkheden schijnt te stuiten.

DE LEEK IN HET KATHOLIEK MIDDELBAAR ONDERWIJS

427

krachten. Daarvan waren 3.391 priesters, scholastieken en broeders,
1.515 zusters, en 8.216 leken. Procentsgewijze betekent dit: 25,8%
priesters en mannelijke religieuzen, 11,5% vrouwelijke religieuzen, en
62,6% leken.
In vergelijking met andere schoolafdelingen is deze 62,6% een minimum. In hetzelfde schooljaar zijn er in het lager onderwijs 78% leken,
in de normaalscholen 66%, in het technisch onderwijs 85%. Maar in
de evolutie van het middelbaar onderwijs zelf betekent deze 62,6% een
maximum, dat overigens heel spoedig zal overschreden worden. Het
procent lekeleerkrachten in het M.O. neemt immers toe: in 1955: 36%;
in 1958: 48%; in 1959: 54%; in 1960: 59%; in 1961 - '62: 62.6%.
Officieuze ramingen voorzien tegen 1970 een voorlopige stabilisering
rond 75% in de humaniora en bijna 85% voor heel het katholiek onderwijs.
Een vergelijking van de absolute getallen van 1955 - '56 met die van.
1961 - '62 toont duidelijk aan dat men hoofdzakelijk op leken een beroep heeft moeten doen om het hoofd to kunnen bieden aan de toename
van 59.000 nieuwe leerlingen (86.930 leerlingen in het kath. M.O. in
1955 - '56 tegenover 145.818 in 1961 - '62). Tijdens deze periode is het
aantal leken gestegen met 5.407, het aantal geestelijken met 69.

leken — mannen
—, vrouwen
diocesane priesters
reguliere priesters
broeders
zusters

1955

1962

winst/verlies

1.346
1.463
1.955
886
507
1.489

4.143
4.073
1.914
1.012
465
1.515

+ 2.797
+ 2.610
—
41
+ 126
— 42
+
26

Rekening houdend met het feit dat enerzijds de prognose een aanwinst van 50.000 leerlingen voorziet voor 1970 en dat anderzijds een
vermindering voorzien wordt van het aantal geestelijken (o.m. wegens
leeftijdscurve), kan men geredelijk aannemen dat de officieuze raming
van 75% leken in 1970 zeker niet overdreven hoog ligt.
Wat de functies betreft welke de leken in het katholiek M.O. uitoefenen, kunnen de volgende gegevens jammer genoeg niet met precieze cijfers worden gestaafd. Toch kan men vaststellen dat het overgrote deel der leken werkzaam is in de lagere cyclus der humaniora
en slechts een kleine minderheid in de hogere cyclus, dat slechts enkele
uitzonderingen belast zijn met de directie en dat in de inspectiediensten
nog Been enkele leek is opgenomen.
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Historische groei
De humaniora is ontstaan als een apostolaatsactiviteit van de Kerk,
met name van religieuze ordes en congregaties, hierin later bijgestaan
door seculiere priesters. Lange tijd bleef dit middelbaar onderwijs
beperkt tot een „elite- en vond men het vanzelfsprekend dat heel de
opvoedkundige activiteit, ook het onderricht in profane vakken, in handen was van religieuzen en priesters. Nu het middelbaar onderwijs even
algemeen wordt als het lager onderwijs, stoot men op de materiele
onmogeiijkheid hiervoor alleen priesters en religieuzen in te zetten. In
de mate dat dit materiele feit onvoldoende theoretisch, ja zelfs theologisch, wordt doordacht, is het gevaar niet denkbeeldig dat de massale
intrede van leken hier en daar beschouwd wordt als een soort van
„noodzakelijk kwaad". De leek wordt dan soms in de benarde positie
gedrongen van een „werknemer- t.o.v. de (patemalistische) „werkgever- , m.a.w. het voile bewustzijn van het apostolaatskarakter der katholieke school dreigt teloor te gaan.
Noch de historische evolutie, noch de overtuiging dat de Kerk de
plicht heeft een volwaardig onderw ij s te organiseren, dat opvoedt in
gelovige sfeer, wettigt de conclusie dat dit onderwijs door clerici of
religieuzen moet gegeven worden om katholiek te zijn 3 ). Gaandeweg
dringt het theologisch denken over de rol van de leek in de Kerk ook
door in het traditionele, gesioten milieu van de school. Men gaat inzien
dat het apostolisch mondig worden van de leek, gepaard met de „deklerikalisatie- van de school, een winstpunt is voor de ontwikkeling van
een waarachtig kerkelijke apostolaatszin in het katholiek onderwijs.
Het voornaamste dat de gelovige lekeleraren bezighoudt en bezig
moet houden, is dan ook niet uitsluitend de syndicale strijd om meer
invloed en meer representatieve taken (al zal een waarachtige integratie van de leek zich ook op het niveau van directie, inspectie, representatieve lichamen van het NVKMO, enz. dienen te situeren), maar wel
de bezinning op hun eigen bijdrage in de christelijke school. Dit vergt
meteen een herdenken van de wederzijdse verhouding van leek, priester
en religieus in het katholiek M.O.
De rol van de leek in het katholiek M.O.
„Er heerst tegenwoordig een sterke tendens om alle kerkelijke problemen te behandelen in het perspectief priester-leek, en vrij dikwijls
3 ) Zie Kerkelijk Recht, can. 1279, en het Rapport van Mgr. Blanchet dat de noodzakelijke voorwaarden aangeeft voor het katholiek-zijn van een school, geciteerd
door J. Bur, Laicite et problême scolaire, Parijs, 1959, p. 50.
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wordt die verhouding meer als tegenstelling dan als samenwerking
gezien. (. . .) De vraag „wie onderwijst", moet onttrokken worden aan
de geest van tegenstelling. Deze vraag is op de allereerste plaats geen
kwestie van groepsvorming, maar is een probleem dat thuishoort op het
niveau van de persoonlijkheidsvorming: jongeren onderwijzen en opleiden is in wezen een werk van echt-menselijke relatie, dat niet noodzakelijk verbonden is of voorbehouden blijft aan een levensstaat" 4).
Inderdaad, het menselijk gehalte van het opvoederschap primeert. Priesterwijding of kloostergelofte zijn geen vervangstukken voor pedagogische kwaliteiten. Wel hebben de priester, de kloosterling en de leek
de drie typen van gelovige opvoeder — in de opvoeding tot christelijke volwassenheid een specifieke taak te vervullen: zij vormen de „modellen" van christelijk leven, welke de school „voor-leeft" in de gestalte
der opvoeders.
De Katholieke-Aktie-gedachte heeft de gelovige leek een dieper
besef gegeven van zijn onvervangbare taak in de opvoeding van jonge
generaties. Het is goed dat de opgroeiende mens dag in dag uit een
voorbeeld voor zich ziet van christenen die in hun beroep getuigenis
afleggen van hun roeping in de Kerk. Priesters en religieuzen kunnen
hem wel voorhouden dat de hoofdtaak van de toekomstige leek erin
bestaat de „profane" wereld gestalte te geven, maar het concrete voorbeeld van de lekeopvoeder demonstreert dit veel welsprekender.
Binnen de communiteit der leerkrachten kunnen leken en geestelijken
elkaar trouwens verrijken. Leken kunnen deel krijgen aan de geest
waarin religieuzen en priesters dienen te 'even, en deze laatsten kunnen
zich laten aansteken door de menselijke, profane zorgen van de leken.
De ervaring van de leek in zijn gezin b.v. is een niet te versmaden
winstpunt voor de schoolopvoeding.
Als alles normaal verloopt, zal de leek in het M.O. een steeds grotere
verantwoordelijkheid krijgen, net zoals in het lager, het technisch en het
normaalonderwijs. Niet alleen in de klassen van de hogere cyclus, ook
in de directie en in de inspectiediensten zal men binnenkort op leken
moeten kunnen rekenen. Reeds in 1961 - '62 telde men op een totaal
van 216 leden van de verschillende programma-commissies voor het
M.O., 50 leken 5 ). Dit is een begin. In de concrete omstandigheden van
de huidige katholieke school staan vele leken wellicht nog onwennig
tegenover deze taak. Ook niet alle geestelijke opvoeders besef fen direct
welke kans hier ligt voor de Kerk. Wantrouwen houdt veel tegen. De
4) E. H. R. Miens, Priester gewijd voor de wiskunde? in Floreat. Tijdschrift voor
opbouw der schoolgemeenschap, 1961 - '62, n. 6, pp. 14 - 18.
5) De Kerk in Vlaanderen, a.c., p. 442.
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adaptatie zal wel niet zonder horten en stoten verlopen. Doch dit neemt
niet weg dat de leek zijn juiste plaats moet ontdekken in de moderne
school. De apostolische waarde van ons onderwijs hangt daar van af.
De grootste bedreiging voor de katholieke school is niet de tegenkanting van buitenstaanders, maar het gevaar voor intrinsieke uitholling:
leraren die zich gemakshalve laten afglijden tot de minimumprestatie
van louter „lesgever", tot handelaar in „vak --artikelen; katholieke scholen die een soort van onderwijs-fabriek worden, waar volwassenen geld
komen verdienen door onvolwassenen op te leiden tot de bekwaamheid
later ook geld te verdienen. Dat priesters en religieuzen niet alleen in
het klaslokaal moeten afgelost worden, is dan ook duidelijk. Als de
leek een groter aandeel krijgt in de schoolgemeenschap, moet hij in dile
opvoedkundige activiteiten zijn juiste plaats gaan bekleden, ook dus in
de zogenaamde „parascolaire- activiteiten ( jeugdbeweging, kerngroepen, missieactie, armenzorg, toneel, hobbyclubs, sportactiviteiten, enz.),
welke de rijkdom uitmaken van het katholiek schoolwezen en steeds tot
de normale verschijningsvorm van de katholieke school hebben behoord.
Naast een verbetering van zijn financiele positie als basis voor een
vrijere algemeen-menselijke vorming en het vastleggen van een juridisch statuut (waarbij promotie, op pedagogisch vlak, wordt voorzien) ,
is het uitwerken van een beroepsethiek en van een beroepsspiritualiteit
de meest urgente noodzaak voor de opvoedersroeping van de leek 6).
Dit probleem dienen we ons echter niet verkeerd voor te stellen. A.
Benoit merkt zeer terecht op: „Vooreerst zijn het niet alleen leken, die
een zekere bezinning over de specificiteit van het katholiek onderwijs
nodig hebben. Vervolgens zijn het niet alleen leken die een verder doorgedreven vorming kunnen gebruiken: de functies en rollen die in een
moderne school . . . moeten waargenomen worden, zijn zo complex en
van zulke uiteenlopende aard, dat vrij gespecialiseerde en van elkaar
onderscheiden vormingen nodig zijn, waarvan men niet globaal kan
zeggen dat zij samenvallen met het priester of leek zijn. Men krijgt soms
de indruk dat de katholiciteit en de goede werking van het katholieke
onderwijs lange tijd als vanzelfsprekend waren en dat het de massale
intrede van de leken is, die de aanleiding is om aan de vanzelfsprekendheid van deze beide kwaliteiten te gaan twijfelen. Is het alleszins goed
dat men het probleem stelt, dan is het niet meer juist dit probleem enkel
voor de leken te stellen" 7).

6) Cfr. F. De Bondt, De leek in het katholieke M.O., in Kultuurleven, mei 1962.
7) A. Benoit, Leek en katholiek onderwijs, in Floreat, 1961 - '62, n. 6, p. 13.
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Priesters en religieuzen in het katholiek M.O.
Het stijgend aantal leken mag de indruk niet wekken dat de priester
in de katholieke school van de toekomst overbodig wordt. Het tegendeel is waar. Zijn taak wordt waarschijnlijk nog belangrijker. Maar
anders. Priesterroepingen uit apostolische zorg voor de jeugd zullen
in de Kerk altijd blijven bestaan. De vorm waarin zulk een roeping tot
uitdrukking komt, kan evolueren, maar de zorg blijft. Tot nog toe was
de priester-opvoeder in de humaniora praktisch steeds een full-time
priester-leraar. Nu ontdekt men dat de priester ook op andere wijze
zielzorg kan uitoefenen in het schoolmilieu.
Er is een tijd geweest dat bijna uitsluitend de priester werd beschouwd als vertegenwoordiger van de Kerk in de heiliging van het
profane. Tegenwoordig legt men er terecht de nadruk op dat het vooral
de gelovige leek is die de Kerk in de profane wereld zal „incarnerenen dat de priester allereerst zijn sacrale functie van „zielzorger - moet
uitoefenen, als bedienaar van de sacramenten en verkondiger van Gods
woord. Het lijkt dan ook normaal dat een priester die echte opvoederskwaliteiten bezit, in het schoolmilieu vooral fungeert als zielzorger, als
een soort van school-aalmoezenier of „schoolpastoor - . Hij zou de handen vol hebben: specialist in het godsdienstonderricht (zonder de leken
in 't lesgeven te vervangen), bedienaar van de schoolliturgie, geestelijk
raadsman en bezieler van jeugdbeweging en katholieke actie, geestelijk
inspirator van zijn leken-collega's 8 ) .
Bovendien deint het apostolaatsveld van de schoolpastoor uit tot en
met de ouders der leerlingen. Niet alleen is het contact met de ouders
van groot belang voor het welsiagen van de opvoeding, het biedt bovendien kans tot gesprekken met volwassen gelovigen, die anders misschien
zelden op zo'n persoonlijke wijze aangesproken worden. Gesprekken
over het kind en de opvoeding monden vlug uit in gedachtenwisselingen
over levensbeschouwing en godsdienstigheid.
Hiermee bedoelen wij niet dat de traditionele „priester-leraar meteen dient afgeschreven te worden. In de eerste plaats omwille van
8 ) Een analoge evolutie heeft plaats in het Franse katholiek onderwijs: „Les lairs
recevront davantage de responsabilitd dans l'enseignement des disciplines profanes et
dans la gestion de l'institution scolaire. Les prétres, sans oublier leur participation a
l'enseignement profane, ... pourront se consacrer davantage a leur role de pére
spirituel, de ministre des sacrements, de professeur d'instruction religieuse et de formateur de chraiens militants, en exercant ce ministêre sacerdotal tant auprês des
maitres lairs qu'auprês des êlêves -. J. Bur, o.c., p. 176 — „L'un des aspects les plus
importants du role sacerdotal consiste donc a dèvelopper par tous les moyens l'unite de la communaute enseignante. J. Van Camp, Pour une spiritualite des enseignants
chretiens, in Humanites Chretiennes, dec. 1962, p. 408.
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de noodzakelijke geleidelijkheid waarmee een schoolhervorming moet
gerealiseerd worden. Ten tweede echter om een diepere reden. Het is
onjuist de heiliging van het profane te beschouwen als de exclusieve
taak van de leek. Naast de leek blijft de priester-leraar die b.v. wetenschappelijk werkzaam is, een teken van de heiliging van het profane
door de Kerk. Men kan bier niet redeneren met extreme tegenstellingen,
het is 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. ( ) Ook nietkatholieken 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 moetzijn, al is het alleen maar als worm van het apostolaat der aanwezigheid- 9 ). Het is dus goed voor de Kerk dat er priesterleraars zijn . De proportie waarin zij dienen vertegenwoordigd te
blijven, is daarmee echter niet aangegeven. Slechts de ervaring en de
plaatselijke omstandigheden kunnen dit uitwijzen.
Evenmin hoeven de religieuzen door de leken verdrongen te worden.
De eigen roeping van de religieuzen bestaat erin gestalte te geven aan
de 'eschatologische' werkelijkheid van de genade. Elke christen moet
dit doen. Elke christen moet onthecht leven. Maar voor de religieus is
het een specifieke opdracht. De 'eschatologische' roeping is natuurlijk
geen wisselstuk voor opvoedings- of onderwijsbekwaamheid. Maar
weer is het goed dat jonge mensen in groei dit 'voorbeeld' voor zich
zien. Ontegenzeggelijk is de aanwezigheid van religieuzen een verrijking voor de christelijke inslag van de opvoeding. Omdat religieuzen
zich bovendien in groep toeleggen op het opvoedingswerk, leggen zij
ook getuigenis of van de christelijke en kerkelijke gemeenschapszin.
Anderzijds moet men redel genoeg blijven om in te zien dat in het
huidige katholieke schoolwezen vele instituten slechts leefbaar zijn door
de werkzaamheid van religieuzen, die zonder de uren te tellen hun hele
bestaan aan het onderwijs wijden. En het is zelfs de vraag of de totale

9 ) M. Jeuken S.J., De priester als wetenschapper, in Streven, juli 1962, p. 846.
1 °) Het is wenselijk dat deze priesters ook niet-literaire vakken zouden doceren:
„Comment echapper au divorce entre la civilisation qui se fait et la foi, sans la
mediation de pee-fres capables d'entrer dans les maniêres de concevoir, de raisonner
et de parler des scientifiques? Pour remedier au serieux handicap d'un corps sacerdotal trop uniment de formation litteraire, n'est-il pas indispensable qu'un certain nombre
de prams soient initids aux disciplines scientifiques, mathematiques, physiques, biologiquesT' F. De Dainville S.J., L'Ecole et le IV° Plan, in Etudes, sept. 1962, p. 184.
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toewijding van enkele mensen niet wezensnoodzakelijk is voor bepaalde
verantwoordelijke posten in de katholieke school.
Naar nieuwe schooltypen
In de opvoeding tot christelijke volwassenheid moeten alle roepingstypen van de Kerk gestalte kunnen krijgen: leek, religieus en priester.
En ook het seculier instituut zal zijn plaats moeten vinden.
Naarmate de ouderverenigingen meer belang krijgen als concrete
spreekbuis van de gelovige gemeenschap, is het te voorzien dat binnen
afzienbare tijd nieuwe schooltypen zullen ontstaan waarin de juiste
verhouding leek-geestelijke beter tot uiting zal komen. Naast katholieke
instituten die geheel of grotendeels in handen zijn van religieuzen of
priesters, zullen andere katholieke scholen worden opgericht, die helemaal door leken worden geleid en van personeel voorzien, waaraan
dan enkele priesters als zielzorger worden verbonden. De verscheiden
vormgeving van het kerkelijke leven en de vele nuances van spiritualiteitsbeleving staan borg voor een gezond pluralisme binnen het katholiek schoolwezen. Tegenover de uniformiteit van een te strakke „eenheidsschool - zal deze pluraliteit een rijkdom blijken te zijn.
Het katholiek schoolwezen is voor een groot deel gegroeid uit privêinitiatieven. Naarmate de schoolplicht algemener wordt, groeit het bewustzijn, o.m. in de ouderverenigingen, dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het katholiek onderwijs berust bij de gehele katholieke
gemeenschap, zowel religieuzen en clerici als pedagogische instanties en
a fgevaardigden van de ouders. Al deze diverse elementen dienen bij
het vormen van een „christelijke schoolpolitiek" vertegenwoordigd te
zijn en in gesprek met elkaar de nieuwe ontwikkelingen van het katholiek schoolwezen te dragen.
Integratie van de leek
De integratie van de leek schijnt dus de spil te zijn waaromheen de
evolutie van het katholieke opvoedingswezen draait.
Op langer termijn zal men vooral zorg moeten dragen voor gezonde
structuren en een juridisch statuut. Op het week-end „Leek en Kerk
in Vlaanderen" (19 20 mei 1962 te Heverlee) zette de werkgroep
„Leek en katholiek onderwijs" voorop: „Bij de hoogste verantwoordelijke instanties van het katholiek onderwijs moet de bewuste wil aanwezig zijn om de leek volledig en op alle niveaus te integreren; in gezamen14 overleg met de leken zou hierover een zekere planning en
27
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timing dienen opgesteld te worden" 11 ). Structuren op zich wekken
echter nog geen leven. Ook de mentaliteit der lekenopvoeders moet zich
aanpassen aan de nieuwe verantwoordelijkheden. De werkgroep besluit
aldus: „nieuwe verantwoordelijkheden vragen bewuste voorbereiding,
o.m. door een eigen beroepsspiritualiteit" 12 ). Op de derde plaats moet
er meer aandacht besteed worden aan een doelbewuste recruteringspolitiek en aan het onderkennen en steunen van authentieke opvoedersroepingen. In dit moeilijk tijdsgewricht waar alle takken van menselijke
bedrijvigheid onverbiddelijk op de beste elementen jagen, mag het
onderwijs niet achterblijven. In die zin zou er meer zorg moeten besteed
worden aan de opleiding van de toekomstige katholieke opvoeders. Er
wordt over geklaagd dat noch de regentaats-, noch de licentiaats-,
noch de aggregaatstudies een adequate vorming geven. In een geheel
nieuwe situatie schieten de oude methoden en programma's te kort. Een
nieuwe formule van opleidingsinstituut wordt nodig.
Op korte termijn is in de actuele toestand elke vorm van dialoog
tussen geestelijken en lekencollega's een winstpunt. Het menselijk gesprek kan niet genoeg bevorderd worden, net als iedere vorm van
samenwerking en diepere kennismaking. Ongetwijfeld zal er in deze
overgangsjaren een beroep moeten worden gedaan op een grote edelmoedigheid bij de leken, maar tegelijkertijd moeten zij „in concreto gaan ervaren dat zij als volwaardige partner deelhebben aan het onderwijsapostolaat. In verband hiermee citeren wij tot slot een zin, die een
vooraanstaand priester, die zeer waarderend staat tegenover het religieuze schoolwezen, tijdens het weekend in de besluiten deed opnemen:
„Voor het geheel van het vrouwelijk onderwijs, dat voor het grootste
gedeelte in handen is van religieuzen, wordt de integratie bemoeilijkt
door een geheel van reglementen en tradities, die elk verder toekennen
van verantwoordelijkheid aan leken of zelfs samenwerking en gesprek
onmogelijk maken" 13).
De integratie van de leek in het katholiek M.O. veroorzaakt in de
katholieke school een crisis. Een groeicrisis. In de mate dat men niet
toegeeft aan struisvogelpolitiek, maar het 'waagstuk' recht in de ogen
ziet en zich er degelijk op voorbereidt, zal de uitbreiding van het personeelskader een reele verrijking blijken te zijn voor het schoolaposto11) A. Benoit in Floreat, a.c., p. 9.
12) Floreat, a.c., p. 10. Ook De Maand, juli 1962, citeert de besluiten van bet
weekend. Merkwaardigerwijze heeft De Maand, o.m. in dit laatste besluit van de
werkgroep Onderwijs, een zin ingelast, nl. „het toekennen van het katholiek onderwijs aan de leken gaat deze laatsten voor ontzaglijke verantwoordelijkheden plaatsen;
er is dus bij hen enz.
p. 377.
13) Floreat, a.c., p. 10 of De Maand, a.c., p. 377.
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laat der Kerk. Kan. J. Van Camp, hoofdredacteur van Humanites
Chretiennes, bekent onomwonden: „Nous ne songeons pas a nier que
ce soit le manque de pretres et de religieux qui ait amenè l'enseignement
chrétien a se tourner vers les lalcs pour les appeler a completer ses
cadres. Toutefois, ces circonstances nous ont oblige a repenser le role et
la place devolus aux laics pour le plus grand bien de l'enseignement
catholique. Meme si cette pènurie de religieux ne s'etait pas presentee,
l'orientation de l'Eglise d'aujourd'hui qui attache toujours plus d'importance au role specifique des lalcs, devait leur faire jouer dans l'enseignement chrêtien un role a part entiêre- 14 ). Hopelijk overwint men het
traditionele wantrouwen waarmee bij ons nieuwe toestanden steeds
worden benaderd, en die P. Fransen raak typeerde naar aanleiding van
de nogal 'trage' voorbereiding op het Concilie: „Zo Belgie ietwat trager
reageerde, menen wij de hoofdoorzaak hiervoor to moeten zoeken in de
enigszins paradoksale toestand der Kerk alhier: onder een open en
sterk theologisch klimaat blij ft het kerkelijke leven er nogal ouderwets
en worden vele voorstellen tot concrete verandering er met angst en
wantrouwen bejegend" 15).
14) J. Van Camp, a.c., p. 406.
15) P. Fransen S.J., in De Linie, 5 okt. 1962.

Crisis der controverse

DR. W. PETERS S.J.

geen enkel bewijs dat er een zeer levendige choc des opinions
H EThetbehoeft
geloven van zeer veel katholieken in Nederland beroert. Inertie en
apathie kenmerken het leven binnen de Kerk beslist niet. Integendeel; soms zou
men wensen dat het er wat rustiger aan toe ging. De roep om de ontmoeting,
het gesprek, de medemenselijkheid schijnt niet vergeefs geklonken te hebben.
Wel krijgt men de indruk dat de roep te hard geklonken heeft, en te urgent is
geweest; goede bedoelingen hebben daarbij zulk een tempo aangenomen dat
talenten hierbij een flink stuk ten achter blijven. Want een oproep tot het
gesprek 'betekent geenszins dat men hiervoor nu ook rijp is. Wij zijn van mening
dat op dit terrein zelfs van een crisis moet warden gesproken die zo ernstig is
dat zij ieder gesprek, althans voorlopig, onmogelijk dreigt te maken.
Een choc des opinions is heilzaam indien de waarheid er uit naar voren
springt. Wanneer de ,botsing der menigen enkel of voornamelijk verwarring en
onzekerheid oplevert, is er ergens een menselijke fout in het spel. Gewoonlijk
zal deze hierin gezocht moeten warden dat een der partijen — of beide — zich
niet houdt aan de spelregels. Dit kan zijn omdat zij deze eenvoudig niet kent,
of omdat zij ze in de hitte van de strijd uit het oog verliest. Een derde mogelijkheid kan niet uitgeschakeld warden: zij zet ze doelbewust aan de kant omdat
haar dit grate voordelen oplevert en de winstkansen doet stijgen. In dit laatste
geval gaat zij er dan gewoonlijk toe over am andere angeoorloofde middelen
ter hand te nemen; dank zij foefjes en truukjes wordt het verlangde resultaat tot
stand gebracht. Van het beeld overgaande tot de zaak, menen we dat in deze
dagen vele en velerlei overtredingen warden begaan waar opvattingen scherp
tegen over elkaar staan. Sommige hiervan kunnen we op rekening schuiven van
een al te heftige emotionele bewogenheid: steeds een slechte Bids om tot een
gezond en vruchtbaar gesprek te komen. Al is de verontwaardiging nog zo
billijk en begrijpelijk, men zal steeds op zijn hoede moeten zijn dat zij de blik
niet vertroebelt en alle uitzicht op het eigenlijke probleem ontneemt.
De meeste overtredingen vinden hun oorsprong in een moedwillig op zij
zetten van de eisen die aan ieder gesprek gesteld moeten worden; we gaan er
van uit dat deze bekend zijn, anders wage niemand zich aan dispuut, discussie,
debat, controverse, met het gesproken woord of met de pen.
De controverse vindt in hoofdzaak plaats tussen academisch gevormden of
degenen die een hiermede gelijkstaande vorming hebben genoten. Men mag
veronderstellen dat zij, dank zij deze opvoeding, of in bepaalde gevallen dank
zij de positie die zij zich in het maatschappelijk leven hebben verworven, een
helder idee hebben van de inhoud en draagwijdte van hun opvattingen en
uitspraken, dat zij met nauwkeurigheid hun meningen en argumenten kunnen
ontwikkelen, dat zij een zekere vaardigheid bezitten om deze ander woorden te
brengen en met overtuigingskracht anderen hiervoor kunnen winnen. Deze
vorming zal hen geleerd hebben om de dingen te zien zoals zij zijn, am recht op
de kern van de zaak of te gaan, om een gedachtenkluwen te ontwarren, om
sofismen gauw op het spoor te komen, en wat in een discussie niet ter zake
doende is op zij te schuiven. Dank zij deze vorming weten zij zich gemakkelijk
aan te passen en zich in het gedachtenleven van de opponent te verplaatsen, hen
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ook hun eigen gedachten duidelijk te maken; zij hebben geduld met de ander
om tot een wederzijds begrijpen te geraken. De degelijk gevormde, beschaafde
mens zal als een echte gentleman nooit iemand pijn doen. Hij spreekt of schrijft
niet over zichzelf tenzij hiertoe gedwongen, en hij verdedigt zich nooit door een
vinnig of venijnig woord. Hij luistert niet naar laster of loos gepraat, en is
uiterst voorzichtig bij het beoordelen van de motieven van degene met wie hij
in botsing is; en steeds tracht hij alles ten beste uit te leggen. Wanneer hij
disputeert is hij niet vals of kleinzielig, buit niet op unfaire wijze de zwakke
kanten uit van de tegenstander, en maakt de fout niet te menen dat een naam of
een scherp gezegde hetzelfde is als een argument, en nooit insinueert hij wat hij
niet openlijk durft te zeggen. Met ver-ziende voorzichtigheid neemt hij het oude
wijze advies ter harte dat wij ons tegenover onze vijand steeds moeten gedragen
alsof hij weer eenmaal onze vriend zal worden. Hij heeft te veel gezond verstand
dan dat hij zich 'blijvend gekwetst voelt door beledigingen; hij heeft wel wat
anders te doen dan bezig te zijn met hem aangedaan onrecht, en hij kan de
energie niet opbrengen om haatdragend te zijn. In de controverse begaat zijn
goed geschoold verstand de blunders niet die menigmaal de vrucht zijn van de
onhoffelijkheid van mogelijk knappere, maar minder gedisciplineerde koppen;
deze hakken er maar op in, in plaats van scherp te snijden, missen geheel waar
het nu precies om gaat, verspillen hun krachten aan bijkomstigheden, begrijpen
de tegenstander verkeerd en maken het probleem alleen maar ingewikkelder
dan het al was. Of hij nu gelijk heeft of ongelijk, onbillijk wordt hij nooit, daar
is zijn visie veel te helder voor. Hij is een mens van weldoende openheid, en
dus tegemoetkomend en toegeeflijk. Edelmoedig verplaatst hij zich in het
denken zelf van de tegenstander, en hij gaat op zoek naar de oorzaak van zijn
vergissingen. Hij weet maar al te goed hoe beperkt de menselijke rede is, maar
ook wat een machtig wapen; hij kent haar terrein en haar grenzen.
Deze beschrijving van disputerenden is een licht geparafraseerde vertaling
van enkele van Newmans ideeen van de universitair gevormde mens 1 ). Zij is
het overdenken waard. Zij is o.i. een uitnodiging tot een gewetensonderzoek
voor de velen die in deze dagen het gebied van de controverse betreden en zich
hierbij niet op het standpunt stellen dat zij het best vergeleken kan worden met
een catch-as-catch-can-worstelwedstrijd, waatbij praktisch alles geoorloofd is
zolang het de dood niet ten gevolge heeft. Omdat wij overtuigd zijn dat de
controverse hier te lande tot een bedenkelijk laag peil is afgezakt en vrezen dat
vele gesprekvoerders en gesprekleiders, onverschillig of dit met het gesproken
of geschreven woord geschiedt, hiervoor niet voldoende oog hebben, mogen wij
op ernstige tekorten wijzen die alle controverse dreigen te vernietigen.
Newman schrijft dat 'personalities and sharp sayings are not arguments';
wij spraken hierboven van namen en scherpe gezegden. Inderdaad vindt men

maar al te vaak dat in het dispuut plotseling de n,aam van Rahner, Guardini of
Congar wordt gelanceerd: het is bedoeld als een soort doodsteek, want wie
zulke fenomenen durft tegen te spreken, veroordeelt zichzelf. Het dispuut is ten
einde, maar de tegenstander is niet door een argument weerlegd. Nog duidelijker wordt dit tekort wanneer we namen van Ottaviani en Tromp noemen.
De tegenstander wordt tot een volgeling van deze theologen gemaakt, en het
1 ) The Idea of a University, Discourse VII, 10 en Discourse VIII, 10. Zie: Het
Begrip Universiteit, vertaling van Aurelius Pompen O.F.M., Bussum, 1946, Deel I,
pp. 222, 261 vgl.

438

CRISIS DER CONTROVERSE

argument is geleverd; waarbij men twij felt of de triomferende disputant zelf ook
maar een letter van deze theologen heeft gelezen.
Onder de scherpe gezegden dient zeker verstaan te worden het etiket dat
voor- en tegenstander uit hun wapenarsenaal te voorschijn halen. Men betitelt
zijn opponent als een vertraagde puber, als een Victoriaan, of een conservatief,
en het bewijs is geleverd en de discussie gesloten. Of men noemt zich zelf, of
zijn vriend, charismatisch of profetisch, en opnieuw is de strijd beslist. Tussen
neus en lippen plaatst men democratisch, dictatoriaal, totalitair, middeleeuws,
McCarthy, inquisitie, ketterjagerij, enz., en het grote kwaad is reeds geschied.
Shakespeare's woord kan dan misschien nog vaag in het geheugen rondzwerven
over de roos 'which by any other name would smell as sweet'; in feite is hiermee
afgerekend. Steeds meer wint de gewoonte veld om niet te kijken wit er beweerd
of geopponeerd wordt, maar door wie dit gebeurt, en naar dit laatste wordt alles
afgemeten. Hiermede heeft men de controverse om zeep gebracht.
Het opplakken van etiketten beperkt zich niet tot personen, maar ook tot de
opleiding. Men laat duidelijk uitkomen dat de tegenstander een onderwijzer is,
en men is klaar. De tijd ligt nog niet lang achter ons — als hij tenminste achter
ons ligt — dat de priester maar wat behoefde te spelen met het woord leek,
en dus theologisch ongeschoolde, en hij waande zich ontslagen van verdere
discussie. Tot op de dag van vandaag laten de priesters al te gemakkelijk uitkomen dat de religieus, en met name de vrouwelijke religieus, niet dezelfde
vorming heeft gehad als hij, en dus kan hij alles beweren en moet zij zich niet
vermeten van mening te verschillen: ze is gekwalificeerd als ondeskundig. Het
erge hierbij is dat menigmaal de disputant zich nu krachtens zijn vorming een
autoriteit aanmatigt op gebieden die met deze vorming niets te maken hebben.
Het was begrijpelijk dat regeringskringen verbolgen waren over het schrijven
van een aantal Nijmeegse professoren in verband met de kwestie Nieuw-Guinea:
het wekte op zijn minst de indruk dat een professoraat in het Sanskrit, of wat
ook, gezag betekent over de hele linie van het menselijk weten en handelen.
Ook het optreden, gedrag, de beslissing van de medemens wordt van een
etiket voorzien, en men is daarmede ontslagen van iedere verdere discussie.
Een recent voorbeeld komt ons in de geest dat ter illustratie moge dienen.
De overste van een orde wilde een brochure samenstellen waarin het een en
ander werd verteld over de geest, de werkzaamheden e.d. van zijn orde, zulks
als middel om een tekort aan roepingen enigszins te verhelpen. De beslissing
van deze overste werd gekwalificeerd als een zichzelf etaleren. Men behoeft nu
de argumenten en bedoelingen van de oversten niet meer te bespreken, men is
nu ontslagen van het weergeven van de visie van de tegenstander: zich zelf
etaleren is uit den boze, dat weet iedereen; en wie dit niet weet, is een domoor.
Het bijzonder gevaarlijke en unfaire van het gebruik van etiketten is dat in de
meeste gevallen een beeld wordt gebezigd of een vergelijking. Een beeld of een
vergelijking bevat echter steeds veel meer dan alleen het punctum comparationis,
het punt waar het eigenlijk om gaat. Het geheel van connataties en annotaties,
van suggestieve kracht, van de gevoelssfeer van het beeld, functioneert onvermijdelijk, ook al wordt er op gewezen dat men met het beeld voorzichtig moet
zijn en dat de vergelijking mark gaat.
Wie met etiketten werkt, met namen en scherpe gezegden, behoeft de tegenstander niet meer aan het woord te laten. Diens argumenten krijgt men niet te
horen, noch zijn bezwaren tegen eigen bewijzen. Als vanzelfsprekend dient zich
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bier ter illustratie aan hetgeen tijdens het concilie gebeurde. Het schema over de
bronnen haalde de twee derde meerderheid niet die nodig was om het in zijn
geheel als onaanvaardbaar af te wijzen. Dit betekent dat toch nog altijd ruim
zevenhonderd bisschoppen niet overtuigd waren van de juistheid van het standpunt der andere dertienhonderd. Welnu, waar de journalisten zich (bijna?)
alien achter de meerderheid schaarden, zou men verwachten dat zij de argumenten en bezwaren van de minderheid zouden toelichten. Er werd hierover echter
to veel gezwegen, waarbij menigmaal het woord Curie viel, hetgeen blijkbaar
ontslaat van verder onderzoek of zelfs maar belangstelling.
Niettegenstaande er veel gesproken wordt over de ontmoeting, de dialoog,
de medemenselijkheid, komen deze danig in het gedrang 'bij veel controversen
van vandaag. Want als men de tegenstander aan het woord laat, is de poging
om zich in de gedachtengang en gedachtensfeer van de ander te verplaatsen
werkelijk niet ernstig genoeg. De uiteenzetting van zijn ideeen en opvattingen
is niet altijd Quist en verraadt menigmaal sporen van gebrek aan toeleg om tot
een scrupuleus juiste weergave te komen. De eenzijdigheid is vaak maar al te
duidelijk, soms op het brutale af. Een bepaald aspect wordt belicht, en daartegen brengt men dan zijn geschut in stelling. Er zijn mensen die het goede dat
er in de spiritualiteit van gisteren stak koesteren en waardevol vinden voor
vandaag. De tegenstander betreedt het strijdperk en geeft een tekening van de
oude spiritualiteit wel zo grenzeloos eenzijdig dat zij weinig anders is dan
persiflage. Daarna gaat hij er toe over zijn eigen opinies te verkondigen: het
resultant van een dergelijke controverse behoeft nu niet eens meer aangeduid te
worden. Zo wordt het kloosterleven van een vorig geslacht afgeschilderd als van
zulk een benauwende mufheid dat men zich afvraagt hoe ooit iemand er in heeft
kunnen leven, laat staan er in gelukkig heeft kunnen zijn. De disputant heeft
het zich hiermede erg gemakkelijk gemaakt, want alles is beter dan dergelijke
mufheid: hij hoeft niets meer te weerleggen en hij hoeft eigenlijk niets meer te
verdedigen. Voor wie zich emotioneel niet te zeer laat beinvloeden is deze wijze
van disputeren langs de banen van de eenzijdigheid echter 'bijzonder ineffectief.
Zij kweekt enkel wantrouwen. Immers, het gaat in het leven nooit om pikzwart
en spierwit. Wanneer in de controverse een vorig geslacht, een vroegere gewoonte, etc. als pikzwart wordt afgetekend, dan zou dit wel eens kunnen zijn,
omdat de disputant zich er maar al te goed van bewust is zelf met een groezelig
wit te werken; een dergelijk wit kan alleen maar de indruk wekken van spierwit
te zijn wanneer de achtergrond roetzwart wordt gemaakt. Maar overdrijvingen,
halve waarheden, onjuiste beklemtoningen, verdraaiingen, generalisaties etc. zijn
in menige controverse van vandaag niet van de lucht; men schijnt er soms een
sport van te maken om de tegenstander enkel als iemand te zien die 'gekraakt'
moet warden, niet als medemens van wien men in medemenselijkheid mogelijk
heel wat kan leren. Het vervelende is dat de tegenstander voor zulk een berg
eenzijdigheid in allerlei vorm geplaatst wordt, dat hem alle rust benomen wordt
om aan rechtzetting te beginnen.
Kwaadwilligheid kenmerkt een uitzonderlijk funeste wijze van discussièren
die wordt aangeduid met 'latius hos'. Een simpel, bijna klassiek voorbeeld, ter
verklaring. In discussie wordt gesteld dat de tegenwoordige strandmode der
dames mogelijk een al laag minimum voorschrijft. De tegenstander is het hiermee niet eens en repliceert nu dat men toch niet in jacket en hoge hoed van zee
en zon moet genieten. Dit laatste is door niemand beweerd, maar bier richt men
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zich tegen, alsof de tegenstander een dergelijke dwaasheid zou hebben verdedigd. Onlangs stieten we op een soortgelijk voorbeeld: schrijver van een essay
bespreekt een moraal-theoloog die een uiteenzetting gegeven heeft van verschillende doeleinden van de samenleving tussen man en vrouw. De discussie werd
meteen gesloten door de opmerking van deze schrijver dat hij de avond te voren
eerst eens samen met zijn vrouw besproken had welk doel zij deze keer zouden
beogen. De moraaltheoloog beweerde nooit of te nimmer dat een dergelijke
praktijk gevolgd behoorde te worden.
Newman waarschuwt tegen de insinuatie, en de waarschuwing schijnt ons in
deze dagen allesbehalve misplaatst. De indruk wordt gewekt dat zij als legitiem
wapen in de discussie wordt beschouwd. Newman haalt als voorbeeld aan: op
Caesars vrouw mag geen verdenking rusten. We raken, komt ons voor, hoe
langer hoe meer vertrouwd met de zin die begint: „niet dat de heer X zus of
zo is, dit of dat beweert .", waarbij niemand zich illusies behoeft te maken
wat schr. in feite zeggen wil en zegt. De rhetorische vraag kan hier verderfelijk venijn bevatten: heeft de heer X er wel eens ooit aan gedacht dat ..... De
insinuatie is dat dit nooit in het gedacht van de heer X is opgekomen. Vraagt
men zich of waarom schr. niet vierkant zegt dat dit het geval is, dan is het
antwoord dat hij voor zulk een boude bewering niet het minste ibewijs heeft.
De insinuatie kan min of meer grof zijn, met min of meer geestigheid worden
gehanteerd, min of meer bedekt zijn, ze verdient maar een lot: er niet op ingaan.
Wij geloven dat het gevaar dreigt dat velen zich niet meer bewust zijn van het
bedenkelijke van insinueren: men gaat het slim vinden, gewiekst, een geoorloofde handigheid, enz. Midden in een overigens rustige uiteenzetting gebruikt
men onschuldig aandoende woorden en uitdrukkingen als rondbazuinen, of het
laatste uur, of striid in de linie, of een oproep tot sursum Gorda; het resultaat
kan zijn een venijnig knijpen, een veeg uit de pan of traag werkend vergif,
maar het ergste is dat het resultaat met een glimlach of in quasi-onwetendheid
tot stand wordt gebracht. Geen wonder dat het gesprek niet tot stand komt,
en dat er straks alleen maar tegenstanders zijn, geen mede-mensen, laat staan
medestrijders voor een en dezelfde goed zaak.
Ook Newma,ns raad om geduldig te zijn verdient de aandacht. We bedoelen hiermede niet te zeggen dat bij vele discussies men te weinig tolerant is ten
opzichte van de medemens. Men is menigmaal veel te ongeduldig wanneer een
tegenstander enerzijds het wel eens is met zijn opvattingen, maar er van de
andere leant nu niet bepaald enthousiast voor is en zich er niet onmiddellijk toe
zet om zich geheel aan verspreiding of verwezenlijking ervan te wijden. Wie
geen ernstige bezwaren heeft tegen de meningen van een ander, maar hier
evenmin onmiddellijk warm voor loopt, wordt al te licht uitgemaakt voor een
cunctator, voor een kat-uit-de-boom-kijker, voor een diplomaat of politicus, enz.
Uit een dergelijke reactie blijkt dat de factor van de opportuniteit bij discussies
geen rol mag spelen. Als jets zus of zo is, moet er onmiddellijk werk van gemaakt worden. Op dit terrein lag een der zwaarste botsingen tussen Newman
en Manning. De laatst genoemde was als kardinaal op het eerste Vaticaans
Concilie aanwezig en was een fel voorstander van de dogma-verklaring der
pauselijke onfeilbaarheid. Newman echter bestreed dit, niet omdat een dergelijke onfeilbaarheid geen deel zou zijn van de openbaring, maar omdat de afkondiging door hem inopportuun werd geacht. Het is merkwaardig dat dit
prcibleem van de opportuniteit zich ook voordeed bij de dogma-verklaring van

CRISIS DER CONTROVERSE

441

de ten-hemel-opneming van Maria, en het wil ons voorkomen dat degenen die
enige twijfel koesteren omtrent de opportuniteit van deze verklaring veelal
dezelfden zijn die, waar anderen hun meningen niet direct volgen, alle gevoel
van opportuniteit verliezen en dit veroordelen en verwerpen als opportunisme.
Het gevolg is dat in de controverse links en rechts beweerd wordt, zonder dat
er maar enige rekening gehouden wordt met de opportuniteit van het beweerde.
Maar wee degene die tot geduld en wijsheid durft te manen. Toch menen wij
dat de controverse er heel wat beter voor zou staan, indien aan deze factor van
het a1 of niet opportune, zowel wat tijd betreft, wat wijze van inkleden aangaat
etc., meer aandacht werd geschonken.
De opgesomde fouten en tekorten hebben alle het onbreken van hoffelijkheid
en bescheidenheid gemeen. Men ontzegt de opponent al te vlot iedere intelligentie, terwijl eigen gedrag en optreden menigmaal onwillekeurig doet denken
aan het woord uit het boek Job dat met deze mens straks de wijsheid uitsterft.
Er blijkt ook maar weinig waardering te bestaan voor hoffelijkheid en bescheidenheid; het is alsof deze deugden menselijke zwakheden zijn, die in de controverse onbarmhartig moeten worden geweerd. Bijzonder pijnlijk hierbij is
niet alleen de afwezigheid van christelijke wijsheid maar ook een moeilijk te
missen achterdocht ten opzichte van de wijsheid. Zij wordt geldentificeerd met
een afwachtende houding aannemen, met gebrek aan moed, met gedraai, met
geen kleur durven bekennen, etc. Maar de wijze mens weet dat het leven erg
gecompliceerd is, en hij vergeet het woord van Hamlet niet: there are more
things in heaven and on earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.
Er kan gesproken warden van een crisis van de controverse; mogelijk dat er
binnenkort enkel tegenstanders zijn, twee kampen, twee zienswijzen; de mogelijkheid tot een echt gesprek heeft men geelimineerd doordat men op vaak
grievende wijze langs elkaar heenpraat; het wordt een kwestie van „welles-nietes", een niveau dat ontwikkelden en tevens beschaafde mensen onwaardig is.
Onwillekeurig komt het heimwee naar de dialoog boven, het verlangen dat de
discussie weer de hoogte bereikt waar zij thuis hoort. We hopen de mens vaak
te mogen ontmoeten, wiens natuurlijke aandrang het is vrij uit te spreken, maar
die daarbij de opinies en de argumenten van wie het met hem niet eens is
steeds recht doet, die niet stilzwijgend voorbijgaat aan feiten en redeneringen
die tegen hem pleiten, en die met zijn naam en gezag geen steun geeft aan bewijzen die hij niet deugdelijk vindt of aan een bewering, tenzij hij deze op zijn
minst aannemelijk acht. We zullen de grootste waardering hebben voor de mens
die voor een fout eerlijk uitkomt, wanneer hij voelt dat hij er een gemaakt
heeft, die veel van wat hij liefheeft en waardeert, en misschien kan behouden,
toch prijs geeft, omdat hij oprechtheid meer liefheeft dan een goede naam, en
de waarheid meer dan goede vrienden. Het zijn opnieuw Newmans woorden,
wat vrij weergegeven 2). Men kan het met hem eens zijn of niet, maar niemand
kan ontkennen dat hij ervaring had op het terrein van de controverse, en niemand kan ontkennen dat hij handelde naar wat hij anderen voorhield. Wanneer Newman in deze dagen, ook in ons land zoveel sympathiserende vrienden
heeft, mogen ook zijn gedachten over, en zijn voorbeeld in de controverse
alien ten goede komen.
2 ) Apologia pro vita sua, Part 1: Mr. Kingsley's Method of Disputation. Zie:
Apologia pro vita sua, vertaling van Aurelius Pompen O.F.M., Bussum, 1948,
p. XLIII.
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Leven op de snijtafel
II. Microscopie en chemie
DRS. S. J. v. d. GRINTEN S.J.

E klassieke weefselleer of histologie heeft in de laatste decennia van de
vorige en in de eerste decennia van deze eeuw een encyclopedische hoeveelheid gegevens verzameld. Gestimuleerd door de algemene celtheorie onderzochten zoologen en botanici allerlei organen van de organismen, voor zover die
toendettijd toegankelijk en bekend waren. Op de eerste plaats zocht men een
beschrijving van de inwendige bouw der organen, zoals de medici van de 16e
eeuw sinds Vesalius erop uit waren een nauwkeurig inzicht in de inwendige
anatomie van het menselijk lichaam te verwerven. De microscopische anatomie
onderzocht meer in het bijzonder, hoe de organen, groot en klein, waren opgebouwd uit verschillende soorten van cellen en hoe de cellen onderling lagen
gerangschikt. Een noodzakelijke aanvulling van de macroscopische anatomie,
welke op de snijkamers wordt geleerd. In nauw verband hiermede stond de
interesse naar de aard van de weefsels, volgens een nauwkeurige beschrijving
van vorm en inhoud der verschillende celtypen. Valt bij de eerstgenoemde
benaderingswijze de aandacht voornamelijk nog op het orgaan als geheel, het
laatstgenoemde onderzoek beweegt zich eigenlijk op een ander niveau, waar de
cel als levenseenheid in het centrum van het onderzoek staat. Men zoekt de
eigen aard van het orgaan te verklaren door de eigen aard van weefsels en cellen. Bij dit onderzoek leerde men een menigte celtypen kennen en beschrijven,
van de meest eenvoudige, zoals b y. de rode en witte bloedlichaampj es, tot de
meest ingewikkelde en gespecialiseerde, zoals b y. de zenuwcellen en het hersenweefsel. Met de toename van het aantal gegevens groeide ook het meer algemene inzicht dat bij iedere functie in het organisme een eigen celtype behoort.
Hoe meer men zich 'bezig hield met vergelijkende studies, des te scherper kwam
deze vraagstelling naar voren. Al vergelijkende ontdekten de wetenschappers
soms onverwachte verwantschappen in ontwikkeling, of overeenkomsten in
structuur-opbouw, tussen cellen, die Idaarblijkelijk verschillende functies bezaten. En dat niet alleen binnen een bepaalde diersoort, maar zelfs tussen verschillende dier- en plantensoorten. Samenhang van vorm en functie blijkt ook in
de meest moderne celonderzoekingen een gulden leiddraad te zijn. Men zou het
een van de prima principia kunnen noemen, waarop de kennis van het leven
steunt.
Naast dit veelvoud van celvormen, naast functionele en structurele overeenkomsten bij cellen, die al of niet met elkaar verwant zijn, kwam door de intensieve studie van de histologie ook de cel in haar meer algemene gedaante binnen
de aandachtssfeer van de wetenschap. Men ging hier raken aan een nog algemener geldend niveau van kennis over het leven. De wetenschap werd voor het
feit gesteld dat structuren, zoals b y. de kern, in alle cellen voorkomen en blijkbaar een essentieel onderdeel vormen van de cel als 'vat van levende materie'.
Het is deze vraagstelling naar de bouwstenen en basisfuncties van 'het' leven in
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algemene zin, die de geesten van vele onderzoekers momenteel beweegt. Reden
waarom wij allereerst een indruk willen geven hoe men daarover een vijftigtal
jaren geleden dacht.
Klassieke voorstelling van de cel
In tegenstelling tot de grote hoeveelheid details, welke de inventarisatie van
weefsels en cellen bijeenbracht, maakt het klassieke beeld van de cel een povere
indruk. In een eenvoudige tekening, geschikt voor ieder schoolboek, kan eigenlijk alles worden samengevat (zie of b. 1).
Iedere cel blijkt een eenheid te zijn omdat
ze gedeeltelijk van de omgeving is afgegrensd door de celwand. Deze is bij plan3.
•
tencellen duidelijk waar te ,nemen omdat
hij daar meest uit een afzetting van cel4.
lulose bestaat. In dierlijke cellen daarentegen, die wij voornamelijk in onze beschouwingen zullen betrekken, is hij veel
minder duidelijk te zien. Binnen deze
wand, temidden van de celinhoud, valt
in iedere cel de kern op. Ook de kern
heeft een eigen wand. Tij dens de rust2 At
toestand van de cel ziet men niet veel
Afb. 1 Schematische tekening van 'n cel.
anders dan een fijne kleurbare korreling
1. celwand; 2. cytoplasma; 3. kern; 4. mitoin de kern, terwijl men rond 1900 bij
chondrium; 5. vetdruppeltje.
cellen in delingstoestand de chromosomen
began te ontdekken als hele duidelijke structuren in de kern.
Het overige materiaal, dat men tussen celwand en kernwand waarnam, noemde men aanvankelijk protoplasma maar wordt tegenwoordig beter uitgedrukt
met celplasma of cytoplasma. In levende niet geprepareerde cellen ander het
microscoop ziet men dit plasma als een heldere doorzichtige stof waarin vetdruppeltjes, korreltjes en andere stukjes materiaal ronddraaien, bewogen door
een voortdurende stroming. Wordt de cel voor het microscopisch onderzoek
echter geprepareerd, en dus gedood, en het cytoplasma met de opgeloste chemische stoffen onoplosbaar gemaakt, dan toont het zich als een onregelmatig
patroon. Lang meende men dat dit patroon moest worden opgevat als een
kunstmatig produkt, afkomstig van de fixatie, terwijl men het levende plasma
beschreef als een vloeibare kolloidale oplossing van allerlei eiwitten en andere
stoffen. Deze mening, welke zeker een deel van de waarheid bevat, heeft rand
de dertiger jaren zeer grate invloed gehad. Men had hierin een basis om de
wetten van kolloidale oplossingen uit de scheikunde en natuurkunde op de
levende cel toe te passen. Onze landgenoot Bungenberg de Jong heeft zelfs niet
geschroomd am met toepassing van deze wetmatigheden modellen van een cel
te bouwen. Met succes; al zal hijzelf de eerste zijn om toe te geven, dat hiermee
lang niet alles gezegd is. De toevoegingen van Fry-Wissling, dat het cytoplasma
ook een netwerk van eiwitmoleculen zou bevatten, waren even belangrijk. De
lezer heeft ongetwijfeld uit het bovenstaande gemerkt, hoe eenvoudige nog
ietwat mysterieuze opvattingen over het cytoplasma van rand 1900 zich via zeer
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intensieve studies hebben ontwikkeld tot enige basis-inzichten die verder
onderzoek hebben mogelijk gemaakt. Getuige daarvan zij ook nog het aparte
tijdschrift „Protoplasma", dat sinds 1927 verschijnt en geheel gewijd is aan dit
onderwerp. Maar hoe waardevol de pogingen tot nu toe oak zijn, het levende,
doorzichtige, waterrijke en zich voortdurend bewegende en veranderende cytoplasma heeft zich nag onttrokken aan een eensluidende verklaring van de
natuurwetenschap.
Terloops merkten wij hierboven op dat in het heldere cytoplasma ook nog
losse korreltjes en stukjes materiaal ronddrijven. Bij plantencellen kende men al
vrij vroeg het bestaan van de zetmeel- en chlorophylkorrels en van stukjes kleurstof. Deze komen in dierlijke cellen niet voor, maar wet een ander soort
lichaampjes, waarop wij nu even de aandacht willen vestigen, omdat ze zeer
dienstig kunnen zijn als een concreet en thematisch voorbeeld in volgende
beschouwingen. Het zijn de mitochondrion. Dit kunstmatig uit het Grieks gevormde woord (mitos, draad; chondros,
korrelig) geeft zeer juist weer wat men
van deze insluitsels rond 1900 kon waarnemen. Niet altijd waren zij nl. in het
celpiasma te zien; alleen bij toepassing
van bepaalde kleurstoffen op het microscopisch preparaat. Een voorbeeld, dat de
cel pas na veel voorbewerkingen en
vruchteloze pogingen onze natuurwetenschappelijke ondervraging ,beantwoordt.
In bij na alle cellen werden draadvormige
tot korrelige lichaampjes zichtbaar, vaak
in grate aantallen rand de kern, met afmetingen van 0,5 tot 2 1u (= 0.001 mm)
(zie of b. 2). Men geve zich terdege
rekenschap van deze afmetingen. De
mitochondrion behoren tot de kleinste
structuren, die nog met het lichtmicroscoop zijn waar te semen. Daarom reikte
onze kennis van de mitochondria toenAfb. 2 Callen nit de darmwand van een
dertijd niet verder dan deze .beschrijving,
kat. Zeer veel draadvormige en korrelige
en vooral over hun functie tastte men
mitochondrion.
nog volkomen in het duister.
Zo bezaten wij rond 1900 slechts een zeer povere kennis van de cel in haar
algemene vorm, van de cel, waarin 'het' leven zich concentreert en zijn basis
heeft.

Chemie van de organische stof
De ontwikkeling van celker en weefselleer sinds die tijd (wij zullen vooral
de eerste talc van wetenschap in onze beschouwingen betrekken) is niet te
begrijpen zonder daarbij voortdurend oog te hebben voor de voortschrijding
van de buur-wetenschappen, met name de scheikunde. In de 19e eeuw bracht de
chemie eveneens een groat arsenaal van analytische gegevens bijeen, niet alleen
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over minerale stoffen, vloeistoffen of gassen, maar ook over de materie, waaruit
dieren en planten zijn opgebouwd: de organische materie. Daarbij ging de
eerste aandacht, gelijk te verwachten is, vooral uit naar de samenstelling en
opbouw van de verschillende stoffen, gecombineerd met de uitwerking en
systematisering van de primaire elementen. Vooral de organische chemie had
bijzondere interesse voor de structuur en opbouw van de koolstofverbindingen,
omdat men oog in oog was komen te staan met het feit, dat verschillende
stoffen, ieder met hun aparte eigenschappen, toch opgebouwd bleken te zijn
uit een klein aantal steeds terugkerende elementen, zoals koolstof, waterstof,
zuurstof en stikstof. De structuur, de onderlinge Egging en afhankeliikheid van
de elementen binnen het molecuul moesten de verklaring bevatten van het
verschil in eigenschappen. Laboratoria van organische chemie kan men karakteriseren als fabrieken van moleculen, waarin men a. a. eerst de organische stoffen
afbreekt en de brokstukken analyseert en determineert, am daarna te proberen
zelf de moleculen weer op te bouwen en tenslotte te constateren, dat ze inderdaad dezelfde eigenschappen bezitten als de oorspronkelijke stoffen. Dit laatste
als bewijs, dat men een juist inzicht heeft in hun opbouw en structuur. Zo koos
men eerst meer eenvoudige moleculen voor zijn onderzoek om met het voortschrijden der jaren ook grotere en meer complexe moleculen te gaan analyseren.
Hoe onderzoekt men nu dierlijke of plantaardige, kortweg organische materie? De chemische analyse van een samengestelde stof veronderstelt altij d bij de
aanvang van het onderzoek een bepaalde hoeveelheid materiaal. Scheikundig
gesproken wordt er nooit een analyse op een enkel molecuul uitgevoerd. Steeds
werkt men met een groot aantal, waarvan men aanneemt dat zij alle identiek
aan elkaar zijn. Oak de hoeveelheid chemisch materiaal van 66n cel was voor de
klassieke methodieken volkomen ontoereikend. Het eerste onderzoek naar de
chemische samenstelling van by. leverweefsel werd dus als volgt opgezet: men
nam een stuk verse lever en wreef dit fijn, van een celstructuur bleef dus niets
over. Vervolgens werden alle bestanddelen zoveel mogelijk opgelost in andere
chemische oplosmiddelen, water, alcohol etc., om daarna deze oplossingen via de
bekende methoden van destillatie, uitwassen, neerslaan en bezinken te ontleden
in hun chemische componenten. Hiervan werd tenslotte op vaak ingewikkelde
wijze de aard, en indien mogelijk de opbouw, vastgesteld, eventueel de procentuele hoeveelheid. Men kreeg zodoende een grof inzicht in de scheikundige
samenstelling van de lever.

Ontmoeting van celonderzoek en chemie
Aanvankelijk stand dit scheikundig gebied volkomen los van weefsel- of
celleer en werd ook nog nauwelijks als bio-chemie ervaren. Toch moet het
inzicht, dat de lever voor het grootste gedeelte uit cellen bestaat ander meer tot
de conclusie hebben geleid, dat chemische stoffen, welke in dat orgaan als
geheel gevonden waren, ook tot de bestanddelen van de cel moesten behoren.
Eveneens began men zich te realiseren, dat de kleurstoffen, die men bij het
kleuren van microscopische preparaten gewoon was aan te wenden, ook scheikundig gekarakteriseerd konden worden: ja, dat de kleur, die in het preparaat
ontstond, vaak het resultaat was van een chemische reactie tussen het kleurstof molecuul en een organische molecuul uit de celstructuren. Men kende immers
reeds Lang in het laboratorium herkenningsreacties die berusten op het verschij -
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nen van een kleur. Door het toevoegen van een bekende stof bij een onbekende
organische stof in een reageerbuis, waarbij een duidelijke kleur in het mengsel
ontstaat, kan men de onbekende stof determineren, of minstens een eerste
indruk van zijn aard krijgen. Deze kleurreacties hebben immers meestal plaats
door een verbinding van de toegevoegde chemische stof met heel bepaalde
atoomgroepen uit het organische molecuul, die typerend zijn voor die stof. Op
dezelfde wijze, mutatis mutandis, ging men bij het vervaardigen van microscopische preparaten het prepareren en fixeren van het weefsel met behulp van
alcohol, formaline, etc. als een chemische reactie begrijpen. Al met al, men
'begon te vermoeden dat het microscopisch beeld van de cel niet alleen iets over
vorm en structuur kon leren, maar ook over de chemische samenstelling van de
cel. Men had daarbij dan nog het voordeel dat men tegelijkertijd de plaats van
deze of gene stof in de cel kon bepalen. Dit vermoeden is uitgegroeid tot een
volkomen nieuwe tak van onderzoek op het gebied van de celbiologie: de celscheikunde of cytochemie (c.q. histochemie).
Scheikunde en microscopische observatie gaan hierbij hand in hand, zodat de
onderzoeker tracht de structuren, die hij in de cel onderscheidt, ook chemisch
te bepalen. De cytoloog moet een verbond sluiten met de chemicus: zijn instrumentarium kan niet meer de betrekkelijke eenvoud hebben van jaren geleden:
microscoop, microtoom, wat glaswerk en op een plank een rij flesjes, waarin de
klassieke kleurstoffen. Meer dan vroeger heeft hij een aangepaste moderne
chemische uitrusting nodig, liefst compleet met een fikse dosis chemische kennis
bij zichzelf of in de persoon van een op dat ge'bied deskundige medewerker.
Moeizame resultaten
De cytochemie is volstrekt geen gemakkelijke wetenschap. Zij stelt zware
eisen aan de proefopstelling en proefresultaten alvorens een conclusie gewettigd
is. Laten wij dit in het kort illustreren aan levercellen. Uit een ruwe organischchemische analyse van het leverweefsel, zoals wij die boven beschreven, kwam
vast te staan, dat dit orgaan veel glycogeen bevat. Glycogeen is een groot molecuul, bestaande uit een aantal suikermoleculen, die tot een keten zijn aaneen
geregen. Wij willen nu by. onderzoeken of, en zo ja op welke plaats, dit glycogeen zich in de cellen bevindt. Bij het toepassen van een herkennings-kleurreactie in de reageerbuis komt het resultaat in vele gevallen pas tot stand na
sterk verhitten of na bewerking met sterk zuur. Soms ontwikkelt de kleurreactie
zelf een grate warmte. Beide omstandigheden zijn zeer ongunstig voor toepassing in de cytochemie. De cellen zouden volkomen vernield worden. Niet alle
herkenningsreacties uit het laboratorium zijn dus bruikbaar voor de cyto-chemicus. Een van zijn taken is het om in samenwerking met een scheikundige uit het
moleculen-arsenaal van de chemie die stoffen te kiezen of te combineren, die
onder normale omstandigheden een gevoelige en tevens duidelijke kleurreactie
te weeg brengen. Voor glycogeen beschikken wij over zulk een 'zacht'-werkende
kleurstof, die de cellen intact laat. Glycogeen is echter in water oplosbaar.
Tij dens heel de lange weg van voorbereiding der microscopische coupes moeten
wij er dus uiterst op bedacht zijn het glycogeen niet te verliezen. Is ons dit
gelukt, dan kunnen wij de kleurstof op de microscopische preparaten toepassen.
Een konklusie aangaande de aanwezigheid van glycogeen is echter dan alleen
gewettigd, wanneer wij er zeker van zijn, dat de kleurstof uitsluitend op glyco-
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geen inwerkt, en op geen enkele andere stof, die in de cel aanwezig kan zijn.
Deze conditie is een basisgegeven van heel de cytochemie en moet dus voor de
toepassing in het laboratorium zijn beproefd onder allerlei condities, die men in
het inwendige milieu van de cel kan verwachten.
Wij moeten ons ook goed voor ogen houden, dat het resultaat wordt bekeken
onder de microscoop; dat het dus over onderdelen van cellen, over zeer kleine
hoeveelheden gaat. Nemen wij een kleurreactie in de cel waar, dan kunnen we
een feitelijke aanwezigheid van glycogeen vaststellen. Nemen wij echter geen
reactie waar, terwijl aan alle voorwaarden was voldaan, dan kan dit nog tot twee
konklusies leiden: of glycogeen behoort niet tot de inventaris van de cel, en zal
dus ook in andere cellen van hetzelfde weefsel afwezig zijn; of in deze ene
onderzochte cel is toevallig zo weinig glycogeen aanwezig, of zo verspreid, dat
de optredende kleuring niet zichtbaar is. In dit laatste geval zullen buurcellen
wellicht een beter beeld geven.
Is na bovenstaande 'bewerking en onderzoek nu ook de plaats van het glycogeen in de cel eenduidig bepaald? Daarvoor gebruikt de cytochemicus immers
zijn microscoop. En de localisering in een bepaald celonderdeel kan wellicht het
fundament vormen waarop de functie van die structuur kan warden verklaard.
In de aanvangsjaren van de histochemie meende men naast de vele andere moeilijkheden op dit punt geen problemen te ontmoeten. Totdat bij een nauwkeurige
bestudering bleek, dat de beelden van
diverse cellen uit eenzelfde weefsel,
onder gelijke omstandigheden bewerkt, soms zeer sterke afwijkingen
vertoonden. En herhaalbaarheid is een
van de kenmerken van een juist natuurwetenschappelijk resultaat. OnderAfb. 3 Glycogeen-onderzoek bij levercellen van
zoek van het verschijnsel leidde tot de
een salamander. Cellen A en B, afkomstig nit
conclusie dat de plaats van het glycohetzelfde leverweefsel, werden op verschillende
wijzen gefizeerd. In A is het rood geklenrde
geen in het celpreparaat o.a. sterk
glycogeen over de cel verdeeld; in B is het
samengevloeid.
afhankelijk is van de wijze van prepareren en fixeren (zie of b. 3).
Controle gewenst
Zeer veel condities moeten vervuld zijn, wil men in de cytochemie met voldoende wetenschappelijke waarschijnlijkheid tot een resultaat komen. Het is
daarom niet onbegrijpelijk dat de wetenschap gezocht heeft naar controleexperimenten om de uitslag en het resultaat nog eens extra te beproeven. Een
korte indruk hiervan lijkt ons nuttig, omdat het een bewijs te meer is, dat de
biologische bestudering van de cel gebruik maakt van alle haar ten dienste
staande kennis, ook uit andere vakgebieden, om haar inzicht te vergroten. Bij
het onderzoek van glycogeen in de cellen heeft men bij v. dank'baar gebruik
gemaakt van gegevens uit de spijsvertering. In speeksel wist men nl. een
enzym aanwezig, dat het grate glycogeen-molecuul verteert, d.w.z. afbreekt in
kleinere eenheden. Wordt bij celonderzoek een controle gewenst op de aanwezigheid van glycogeen, dan vervaardigt men uit hetzelfde leverweefsel twee
achtereenvolgende microscopische coupes. De levercellen in beide coupes zijn
dus zeker vergelijkbaar. Een van de coupes bewerkt men onmiddellijk met de
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herkenningskleurstof, op de andere laat men eerst speeksel inwerken en past
daarna de kleurstof toe. Ontdekt men nu bij vergelijking dat in de eerste coupe
die onderdelen van de cel rood gekleurd zijn, die in de tweede coupe juist niet
gekleurd zijn, dan heeft men meer zekerheid over de werkelijke aanwezigheid
van het glycogeen.
Bij eiwitten gaat men een weinig anders te werk. Onder de bouwstenen van
de eiwitmoleculen, de zg. aminozuren, zijn er en.kele die zwavelatomen bevatten.
Nu worden sommige soorten eiwitten gekarakteriseerd door een grate hoeveelheid zwavelhoudende bouwstenen, anderen door een totale afwezigheid daarvan.
De herkenningsreacties met kleurstoffen grijpen juist op deze zwavelatomen
aan. Men beschikt ook over andere scheikundige stoffen, die sterk aangrijpen
op de zwavelatomen, maar geen kleur te voorschijin brengen. Deze kunnen de
zwavelmoleculen dus blokkeren. Bij een cytochemische controle op de aanwezigheid van zulke zwavelhoudende eiwitten werkt men dus met een tweede weefsel-coupe, waarvan men eerst de zwavelatomen heeft geblokkeerd. Deze en
andere methoden moet de cytochemicus aanwenden om grotere zekerheid te
verkrijgen in zijn moeizame resultaten. De achtergrond van dit ingewikkelde en,
wetenschappelijk gesproken, riskante werk wordt o.a. gevormd door het feit dat
de cel in zijn geheel een zeer ingewikkelde en complexe chemische eenheid
vormt.
Moderne methoden
Met een enkel woord willen wij nog enige moderne ontwikkelingen aanduiden am te tonen dat voorgaande 'beschouwingen niet louter een historische
beschrijving vormen, maar een onderdeel van het hedendaagse wetenschappelijke bedrijf. Wij spraken zojuist over enzymen. Deze chemische, vaak eiwitachtige, stoffen vormen de vitale punten in chemische levensprocessen. Localisering van enzymen geeft een kans am ook levensprocessen in de cel te localiseren. Een droom van alle cytochemici, omdat de dynamiek toch het meest karakteristieke van het leven is. Welnu, de enzymen zijn zeer gevoelige moleculen en
juist de atoomgroepen die een rol in de levensprocessen spelen zijn uiterst
kwetsbaar. De lezer zal wet begrijpen hoe deze moleculen bij de eerste behandelingen der fixatie snel warden beschadigd. Men heeft a.a. voor de oplossing van
dit probleem de zg. vries-droog-methode ontwikkeld. In plaats van het weefsel,
na het wegnemen uit het levende organisme te fixeren, bevriest men het tot een
temperatuur van — 160° C. Door deze plotselinge afkoeling warden alle
processen in de cel terstond stil gelegd, ook de processen van zelfafbraak die
normaal onmiddellijk na de dood optreden. Daarna moet het aanwezige water
uit het weefsel verwijderd warden door middel van drogen in een vacuumomgeving bij een temperatuur van ± — 40° C. Het water gaat dan onmiddellijk van zijn vaste fase over in de gas-fase. Vervolgens wordt het weefsel
ingebed in paraffine en gesneden op het microtoom; dit laatste vooral is een
moeilijke opgave. De eiwitten van de cel zijn immers niet op chemische wijze
veranderd of gedenatureerd, maar slechts gedroogd. Zij trekken zodoende
voortdurend water aan uit hun omgeving om in hun oorspronkelijke staat
hersteld te warden. Dit is een ongemak. Maar am die natuurlijke onveranderde
toestand van de eiwitten gaat het nu juist in deze gecompliceerde methode.
Parallel aan de scheikunde is men ook in de cytochemie gebruik gaan maken
van isotopen. In de scheikunde gebruikt men een radioactief atoom b y. am na
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te gam op welke plaats in het gebouw van een molecule dit atoom of deze
atoomgroep wordt ingebouwd; in de biochemie onderzoekt men daarmee o.a. de
levensloop van chemische stoffen tijdens de processen van spijsvertering en
voedselopname. Cytochemici wenden isotopen aan om de plaats van chemische
stoffen in de cel te bepalen. Hieruit is een heel nieuw vakgebied gegroeid: de
radiografie. In het kort komt de werkmethode hierop neer dat men levende
cellen of weefsels een bekende chemische stof laat opnemen, waarin een of
meerdere atomen radioactief zijn. Na enige tijd prepareert men het weefsel,
maakt er microscopische coupes van en bedekt deze met gevoelig fotografisch
materiaal. De radioactieve uitstraling zal daarop zijn sporen achterlaten. Zijn de
coupes zo enige weken, of soms ook enige maanden bewaard, dan ontwikkelt
men de foto's en door vergelijking kan de plaats, en vaak ook de relatieve hoeveelheid van de stof, in de cellen worden bepaald.
Slotbeschouwing
De histo- en cyto-chemie is een veelomvattende en moeilijke tak van wetenschappelijk onderzoek. In de biologische studie neemt zij eigenlijk een heel
karakteristieke plaats in door haar ietwat hybridische aard: een drempelwetenschap tussen de klassieke methodieken en de moderne wijzen van experimentele
research. De cytochemie gebruikt als instrument de lichtmicroscoop. Zij wil, — en
dat is haar goed recht bij een levend organisme, — met behoud van de eenheid,
die de cel vormt, (of minstens met behoud van het microscopische beeld daarvan) structuren ontdekken en chemisch duiden. Met behulp van de microscoop,
waarmee geen details meer kunnen worden onderscheiden die kleiner zijn dan
0,2 ,u , zoekt zij structuren te verklaren op moleculair niveau, welk niveau zich
bevindt bij afmetingen van 0,001 - 0,01 ,u. Op deze hiaat heeft de cytochemicus
met zijn waarnemingen geen vat. En dit niemandsland brengt dus een dosis
onzekerheid met zich mee in de resultaten. De cytochemie staat op een kruispunt
van vakgebieden. Zij wil eigenlijk teveel. Enerzijds wil zij in navolging van de
klassieke biologie de cel in haar geheel als uitgangspunt stellen, en de resultaten
zichtbaar in de celstructuur waarnemen, anderzijds probeert zij in een onderdeel
van de cel een chemische reactie te laten verlopen. Nu is de eenduidigheid in de
uitslag van een experiment des te groter, naarmate men de gestelde condities en
de milieuomstandigheden, die niet onmiddellijk in het onderzoek geintendeerd
worden, beter constant weet te houden. Wat evenwel in dit verband te zeggen
over het zeer complexe inwendige chemische milieu van de cel, waarover wij
nog zo slecht geinformeerd ziin? Wat over de voorbereidingen, die aan het
vervaardigen van een microscopisch preparaat voorafgaan en vaak een onbekende ingreep in de cel betekenen? Hier ligt wel de meest problematische kant
van dit eerste samengaan van microscopie en chemie. Hier ligt ook de oorzaak
van de talloze wetenschappelijke meningsverschillen die er tussen cytochemici
kunnen heersen.
Toch komt het mij voor dat de histo- en cytochemie, vervolmaakt en verrijkt
door onze kennis uit moderner onderzoekingsmethoden, haar plaats in het vakgebied van de biologie zal blijven behouden. Want hoe verfijnd onze analyses
ook molten warden, voor een juist begrip van het leven zullen wij toch telkens
in een synthetische terugblik moeten opstijgen, minstens tot de atomaire levenseenheid, die de cel volgens de algemene celtheorie tot nu toe in het levend
organisme blijkt te zijn.
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De wereld St ....
„De stille zomer" door Ward Ruyslinck
B. F. VAN VLIERDEN

W

ARD Ruyslinck is ongetwijfeld de beste novellist die we op dit ogenblik
in Vlaanderen bezitten. Hiermede wil niet gezegd zijn dat hij oak geen
belangrijk romanschrijver zou kunnen zijn: Het Dal van Hinnom is ongetwijfeld
een der belangrijkste publikaties van verleden jaar geweest, en wat we ook al,
op stilistisch en compositorisch zowel als levensbeschouwelijk gebied, tegen dit
boek kunnen inbrengen, het had een betere pers verdiend dan het gekregen
heeft. Dit belet ons nochtans niet, in Ruyslinck op de eerste plaats een benijdenswaardige novelleschrijver te zien. Zijn aard en aanleg en levensvisie bestemmen hem meer voor dit genre.
Daar zijn verschillende verklaringen voor, en dit werd toch vooral in zijn
roman duidelijk. We hebben inderdaad de indruk, dat de verhouding van Ruyslinck tot de wereld een soort oppositie is, en al staat elke schrijver in zekere zin
in de oppositie, dan krijgt de wereld die hij oproept toch slechts een eenheid,
een afronding zo men wil, in het Licht van een centrale positieve kern. We
geloven niet dat Ruyslinck over zulk een totale visie beschikt, en dat hij een opvallende voorliefde heeft, am mijmerend, doch vooral piekerend, te blijven verwijlen bij een (groat) aantal fragmentaire aspecten van het menselijk bestaan.
Hij staat met zijn ontgoocheling tegenover een gebroken wereld, hij tracht er
een aantal scherven van op te rapen — waaraan hij zich dan deerlijk kwetst —
doch lijkt er voorlopig niet in te slagen met deze scherven het ene, zij het
gebrekkige, beeld van de mensheid te herstellen. Vandaar een 'bij na Slavisch
pessimisme in de meeste van zijn novellen. Er lijkt mij tussen Ruyslincks
wereldbeeld-in-scherven en zijn opvallende aanleg voor de novelle een oorzakelijk verband te bestaan, dat men mutatis mutandis b.v. ook weervindt bij Marnix
Gijsen. De novelle en de schets — meer nog deze laatste, die bij Ruyslinck
overigens ook vaker aanwezig is — zijn bij uitstek prozagenres waarin het de
auteur precies gegeven is, zich toe te spitsen op den aspect en een fragment van
de wereld, en daarmee toch, bij genade van het kunstwerk, een afgerond geheel
te scheppen.
Het is gemakkelijker deze dingen aan te voelen dan ze op verstaanbare en
doorzichtige wijze te formuleren, maar met voorgaande moeizame beschouwing
benaderen we wellicht toch het dichtst en de kunst en het wereldbeeld van
Ward Ruyslinck. In zijn novellen'bundel De Stille Zomer 1 ) vinden we overigens
al deze elementen weer. Het is eigenlijk een trieste wereld waarover Ruyslinck
zich daarin buigt, en we herkennen zelfs enkele elementen uit vroeger werk.
In „Het Koekoeksmeisje" b.v. beschrijft de auteur weer het geval van een meisje
dat door een vriendje ( !) bedrogen wordt, maar dat, na een pijnlijke gevoels- en
1 ) Ward Ruyslinck, De stille Zomer.

Manteau, 1962, 175 pp.
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vertrouwenscrisis, weer de weg vindt naar haar begrijpende, zij het wat eenzelvige en teruggetrokken, vader. In „De Petitie" vinden we dan veeleer een schets
waaxmede de auteur lucht kan geven aan zijn wrok en zijn weerzin voor het
achterdochtig en dubbelzinnig gedoe der mensen. Hier ontmoeten we weer de
auteur in zijn fundamentele verhouding tot het leven, die er een is van geschokt
vertrouwen. Als hij zijn hoofdpersonage, ongeveer op het einde van de schets en
van de bundel, laat zeggen „maar de wereld stinkt" (p. 173) dan is die duidelijk de spreekbuis van de auteur. We zouden zelfs zeggen dat de fysische weerzin door de stank opgeroepen of te lezen valt van de verscheiden foto's die we
van Ruyslinck bezitten: bezie zijn grimas, en vooral de „actieve" neus die hij
liefst in profiel laat zien, en je hebt werkelijk de indruk dat hij zijn neus
ophaalt. En am alle misverstand te voorkomen: we bedoelen dat hier niet als een
karikatuur, maar in alle ernst en zonder enige ironie. In „Het Kasteel van Weewee" ontsnapt de auteur ten dele aan zijn weerzin, en slaagt hij erin, met de
glimlach, een luchtig poetisch-humoristisch gevalletje interessant en waar te
maken. In „De Oeroude Vijver" en „De Sneeuwbui" hebben we dan te maken
met een novellist, die zich — in het spoor van Vandeloo? — bezorgd maakt om
alle geaperimenteer met radioactieve dingetjes. Doch het grate onderscheid
met b.v. Het Gevaar van Vandeloo is wel, dat Ruyslinck bepaald hier veel
minder expliciet als moralist optreedt, en duidelijk de weg opgaat van een
obsederend surrealisme. Het beste hiervan, van de hele bundel overigens, vinden
we „De Sneeuwbui", dat, als we ons ,niet vergissen, al in Dietsche Warande en
Belton gestaan heeft. Deze novelle behoort met „De Stemmer" en „Pogrom"
uit de vorige bundel tot het beste wat Ruyslinck geschreven heeft. De geleidelijk
groeiende hallucinatie, het stilaan doorzichtig warden van de ware toedracht der
zaken, verraadt hier de hand van de meester. En dat na een aanhef, die in al
zijn realistische candeur regelrecht uit het Kerstekind van Streuvels lijkt gelopen:
„Op een morgen in mei began het plots te sneeuwen. Niet zo maar een paar
onschuldige vlinderende vlokjes, maar een flinke bui waar men nauwelijks
doorheen kon zien. Er was geen wind en de sneeuw viel loodrecht neer en bleef
liggen, als pas gespoten brandschuim". (p. 151) Slechts in het laatste woord,
waarin men — even slechts een modernistisch tintje wil zien, schemert reeds
door, maar men we& het nog niet, waar het verhaal zal naartoeschuiven. Een
knaapje is de hoofdfiguur van deze uitzonderlijke novelle, en men ziet ineens in,
dat Ruyslinck precies in het kind, het knaapje en het meisje, de vertedering
terugvindt van een schone ongeschonden wereld. Waardoor ze overigens ook
onherroepelijk „slachtoffers" warden van het door de grate mensen bedorven
leven. De sneeuw blijkt radioactieve neerslag te zijn, en het knaapje zal eraan
sterven zonder het gruwelijke bewustzijn dat de hoofdpersoon in „De Oeroude
Vijver" vernietigt. Alleen zijn we formeel ontgoocheld door de laatste — veel
te expliciete — zin van het verhaal: „Daar ga je heus niet dood van, van zo'n
beetje pijn", herhaalde hij steeds weer, en terwijl hij dit zei, zonken de tuin en
de man en de vogel uit hem weg" . . . . Dat is een mooi slot, zult u zeggen.
Ja, en of: alles is gezegd en de discrete allusie geeft een duistere pregnantie aan
het lot dat de knaap wacht. Maar ja, de auteur voegt er dan nog aan toe . . . .
„en gaf hij de geest". Ongetwijfeld heeft zijn moralistische tendens en zijn
voorliefde voor expliciete tragiek hem dat forte geinspireerd. En we hebben
daar respect voor, doch het is ook een gemeenplaats. Of meende de auteur dat
de laatste zin zonder die gongslag, maar met zijn zo suggestieve wegwentelende

452

DE STILLE ZOMER

beweging, niet doorzichtig genoeg was ? In dat geval heeft hij niet alleen de
lezer maar ook zichzelf onderschat.
Het is niet de gewoonte zo aan detailkritiek te doen in een bespreking, maar
men beschouwe die dan als een (misschien averechtse) uiting van onze bewondering voor het stukje, dat in mijn persoonlijke bloemlezing een ereplaats krijgt.
Met dat al hebben we nog niet de helft van de bundel 'besproken, daar de laatste
novelle (de eerste titelnovelle) meer dan de helft van het boek in beslag neemt.
Niet alleen daarom is de novelle belangrijk, maar door haar inhoud en haar
structuur („the play in the play") is ze de voor de auteur zelf meest doorzichtige vertelling die we tot nog toe mochten lezen. Hoofdfiguur is immers een
schrijver die in de stille zomer aan een werk laboreert, tot het uiteindelijk tot
stand komt: dat verhaal is dan „de stille zomer". Zo vinden we hier de typische
kringloopstructuur weer van vele moderne verhalen-waarin-het-verhaal-zelf geschreven-wordt. In de laatste regel begint de schrijver dan De stille Zomer te
schrijven. Het is wel een vreemd verhaal, en we overdriiven niet met te spreken
over „laboreren": „Het verhaal zat pijnlijk als een langzaam rijpende steenpuist
tussen vel en vlees en wilde maar niet uitbreken" (p. 7). Dat staat op de eerste
pagina te lezen. Tegen het einde wordt dat dan: „Het verontrustte me niet, ik
wist wat het was: de steenpuist was rijp, het verhaal brak eindelijk uit". (p. 87)
We geven dat dubbele citaat niet alleen maar om de voor Ruyslinck zeer typische
definitie van het verhaal te onderstrepen, ook niet alleen om de compositorische
afronding van het verhaal te beklemtonen, maar vooral om te wijzen op een
voor Ruyslinck zeer vruchtbaar stijlmiddel, n.l. de thematische herhaling van
zinnen, woorden en beelden, die zoiets worden als een leitmotiv.
Met veel humor, of is het reeds met ironie, laat Ruyslinck hier in zijn kaarten
kijken, en betrapt zich als het ware zelf op schrijven. Wat overigens een zeer
moderne manier van doen is, al doet Ruyslinck het helemaal niet op die apdringerige wijze die we van modernisten gewoon zijn. Het hele spel kaarten laat
Ruyslinck ineens zien op p. 61, al zijn die kaarten dan . . . . kalenderblaadj es die
hij op de achterkant met aantekeningen vuit. „Die notities bestonden uit niet
veel meer dan trefwoorden en leidmotieven, die me moesten toelaten achteraf
het geval zonder veel gepuzzel te reconstrueren. Zo schreef ik bijvoorbeeld:
'jettatore, Kraaykamp, Joy-riding, stik maar, dear Doris and I, bloembollenajuin,
si-Bengkok, Marlon Brando, 2 crapules, toneelkijker, Loekie, verfomfaaide
jeugd (close-up), Henk Boer, werf .... ' . De cartons maken noemde ik dat. Het
stond nog helemaal niet vast of dit zou uitgroeien tot een verhaal .". We
zullen eerlijk zijn en zeggen, dat we eer het zover was, al telkens in de marge
de steeds weerkerende „trefwoorden" hadden aangestreept, en al gedacht hadden aan de in een spiraal wentelende kolkbeweging, waarin telkens opnieuw in
een willekeurige volgorde (naargelang van het soortelijk gewicht) dezelfde
dingen voorbijdreven. Of we dachten ook aan de geduldige arbeid van de spin,
die met haar draden geduldig haar slachtoffer-in-het-net met draden inkapselde,
tot ze het helemaal in haar macht heeft.
Niet alleen structureel is dit van belang voor deze Ruyslinck, doch ook zuiver
stilistisch. Ruyslinck heeft een cultus voor het uitzonderlijke mooie (juweel-)
woord, en hij geeft met een bijtend genoegen bijnamen aan de lopende band,
en maakt karikaturen, en raadpleegt voortdurend zijn woordenboek. Dat maakt
zijn stij1 natuurlijk rijk versierd, maar maakt hem ook zwaar, en, in de hang naa.r
het uitzonderlijke woord, gezocht, wat te zeer doet denken aan een schools
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opstel. Doch hier heeft Ruyslinck zijn excuus, en we zijn er blij om: hij gaat die
woorden niet in het woordenboek zoeken terwijl hij schrijft, maar hij heeft ze
op voorhand reeds klaar, en in afwachting van het verhaal zelf speelt hij er mee,
„als een kind naief" zoals Gijsen dat zo lief zegt. Het is goed dat Ruyslinck zo
zijn spel openlegt, want het maakt hem sterk. We slaagden er immers ook niet
in, deze woordenboekcultus overeen te brengen met zijn zeer persoonlijke dramatisch-gecrispeerde houding tegenover het leven. Zó ziet men hem althans
wanneer hij schrijft: „Terwij1 ik daar zat, dacht ik: wat is het leven eigenlijk?
Men schrijft een droefgeestig verhaal, men heeft pijn maar men lacht, men
denkt ik ben blind maar men ziet alle dingen heel scherp, men ademt in het
slijk als een weekdier, men eet, men drinkt, men slaapt, men verdwaalt in zijn
dromen, men laat zich in de warme diepe plooien van de liefde glijden, en als
men zijn kleren weer aantrekt is het leven voorbij. Ik kon het niet helpen dat
ik er zo over dacht, maar ik kon heus het leven niet anders zien dan door mijn
eigen ogen, hoe graag ik het ook eens had willen bekijken door het blauwe
regenboogvlies van Elsje Anderson of door de met bankjes beplakte brilleglazen
van Rybosch" (p. 19). Dat is Ruyslinck achter de schrijver van Een stille Zomer.
Hij acht zich niet in staat om uit de lusteloosheid op te stijgen, hij blijft de ontgoochelde, de verzuurde toeschouwer, behalve wanneer zijn hart openbloeit bij
het zien van een kind. Waarom hij dan schijft? Dat ook zegt hij hier onrechtstreeks ( ?):
„Waarom schreef ik boeken, die misschien door niemand werden gelezen en
die, ook al werden ze door een hele boel mensen gelezen, de loop van de wereld
niet zouden veranderen? Omdat ik het gevoel had dat ik, door die boeken te
schrijven, aan de enige, tijdeloze waarheid meewerkte. De woorden, die ik aan
het papier toevertrouwde, waren het glazuur dat ik rond de zandkorrel in mijn
ziel legde. Precies hetzelfde deed de jettatore: hij diende de eeuwige waarheid
op zijn manier. Omdat hij geen boeken kon schrijven, schreef hij slagzinnen op
houten bordjes. Op zijn manier verzette hij zich tegen de leugen. Welk verschil
was er tussen een ruw houten plankje en gekalanderd papier met een extra
strong watermerk?" (p. 16).
Op zijn manier is Ruyslinck een Jettatore. Of liever de sandwich-man die hij
met een jettatore vergelijkt: hij protesteert ook tegen het doden van inheemse
vogeltjes en allerhande kleine en grote dingen, zijn schrijven is een protest,
en zijn kwaad oog werpt banbliksems op allerhande toestanden. Doch daarmee
geraken we weer bij de kern van zijn psyche waar we bij de aanvang over
uitweidden: hij werkt mee aan een tijdeloze waarheid door het schrijven,
doch de scherven maken het hem onmogelijk die ene enige waarheid ook in de
tijd te projecteren. Zo ligt blijkbaar de wortel van zijn (relatieve) onmacht tot
de grote synthese in de incongruentie tussen de versnipperde werkelijkheid en
het eenheidsprincipe dat hij dan in het tijdeloze projecteert. In het actief verwerven van de synthese lijkt ons de opdracht te liggen van Ruyslinck als schrijver, ons aller opdracht tenslotte.
Mogen wij daarbij zijn opdracht (zonder woordspeling a.u.b.) te pas brengen
die hij in mijn exemplaar schreef ? We geloven niet dat we daarmede een onbescheidenheid begaan, daar deze opdracht onmiddellijk aansluit bij onze beschouwingen: „Mijn godsdienst is het zoeken van de waarheid in het leven en van
het leven in de waarheid, ook al weet ik dat ik die nooit zal vinden, zolang ik
leef". (Miguel de Unamuno). Dit is niet het geblazeerde „Quid est Veritas"

454

DE STILLE ZOMER

van Pilatus, maar evenmin het driftige „ter waarheid" van Rodenbach, ook niet
het relativistische „ieder zijn waarheid". Er is bij Ruyslinck een ware drang
aanwezig naar metafysische eenheid, doch de vraag is of men die vindt op de
zuiver cognitieve en speculatieve weg die hij blijkbaar wil bewandelen. Dat moist
zijn groot voorbeeld Dostoiefslci ook. Ons deel is nu eenmaal niets anders dan
deel-hebben, participeren aan een bestaan, niet het bewuste totale bezit van de
kenakt. Tussen Iwan en Dmitri koos de Rus ongetwijfeld zelf voor Dmitri, en
nog eerder voor Aljosja. De Slavisch-grilbelende Ruyslinck sluit zich naar ons
gevoel te zeer op in een uitkomstloos piekeren, dat terzelfder tijd fragmentair
blijft en zich verliest in de eindeloze wenteling van de vicieuze cirkel. Dat
maakt b.v. ook dat zijn Dal van Hinnom met zijn bewuste Dostojefskiaanse allures, precies de essentiele dimensie van de grote Rus mist, n.l. het in elkaar
grijpen van dit trieste duistere bestaan en een metafysisch bewustzijn.
Daarbij is er vanwege Ruyslinck misschien een apriorisme gemoeid, of is het
zijn aanleg die een opvallende selectie van het kwalijk riekende verklaart: De
dooier van een ei dat hij in het closet werpt doet hem denken aan het met bloed
doorlopen oog van God, en zelfs in een duistere kamer met een naar beneden
gedraaide petroleumlamp slaagt zijn ikpersonage erin het dun smerig saumon
broekje van zijn gast-meisje te zien. We hebben het hier niet over een gebrek
aan smack, maar over een materiele fout die precies een duidelijke hang van zijn
wezen openbaart. Het hele verhaal is overigens een opvallend averechts Grand
Meaulnes-geval, dat we ook elders in zijn generatie weervinden. Zo krijgen we
na een hele Grand-Meaulnes-generatie, een soort anti-Grand-Meaulnes, en men
vreest slechts, dat de psychologische situatie van onze generatie zo maar klakkeloos door deze generatie , zelf als een metafysische houding zou begrepen
worden. Daarin lijkt Ruyslinck ons de specifieke incarnatie van die generatie te
zijn. Dat hij daarbij ook als een der beste auteurs dient beschouwd te worden is
voorts, naar wij hopen, inmiddels ook wel duidelijk geworden.

LITERAIRE KRONIEK

Max Frisch:
beeld en gelijkenis
C. TINDEMANS

DE

„Stiicke" van de Zwitserse romancier en dramaturg Max Frisch 1 ) (geboren in 1911) geven de bedrieglijke indruk, dat wat er in verteld wordt
allemaal zo simpel is. Van Santa Cruz tot Andorra is er een voortdurende evolutie naar een nog grotere eenvoud, naar het lineaire, naar het zuivere woord en
de naakte scene. Zij n dramatische fabel is vrij eenvoudig, zijn taal is geen voorwendsel tot literatuur, zijn taferelen zijn functioneel, zijn dialogen nauwkeurig
en vol pointes. Dit mag nochtans de intelligente complexiteit van zijn thematiek
niet doen voorbij zien. Achter de continuiteit van de motieven en de demonstratieve constructie van tekst en beeld schuilt een romantisch intellectualisme, waarvan de vorm organisch samenhangt met het thema. Het hoofdprobleem van deze
auteur is de identiteit van de mens met een wereld die voor de mens vreemd is
geworden, waarin de dingen de rol van de mens hebben overgenomen en de
mens de rol van de dingen. Frisch is fier op zijn individuele vrij held, overtuigd
van zijn innerlijke autonomie, en daarom blijft hij volhardend geloven in de
authenticiteit van zijn wereldbeeld, al is hij zich tevens sterk bewust van de
psychische mutatie om zich heen. Zijn kritisch onderzoek cirkelt rond de vraag:
in welke mate kan „ik" het hoofd bieden aan een wereld die wij naar eigen
inzicht hebben uitgebouwd, maar die zich steeds meer schijnt om te vormen om
de Mens te misvormen?
In 1943 debuteert Max Frisch met een roman, J'adore ce qui me brine oder
Die Schwierigen (in 1957 omgewerkt als Die Schwierigen oder J'adore ce qui me
brine). Daarin stelt de hoofdpersoon, de kunstenaar Jiirg Reinhart vast, dat
alleen de natuur een heerlijke constante is, dat de mensen alien getekend zijn
door de vergankelijkheid en daarom op lust en leed hun roemloos einde tegemoetdrijven. Omdat hij hiertegen in wil gaan, wordt de troosteloze wet aan zijn
voorbeeld bevestigd. Hij slaagt er niet in, zelfs niet in zijn persoonlijke sfeer,
de wereld te bedwingen, en de grimmige ironie van het leven zorgt er voor dat
hij, door zijn poging om de wereld autonoom te trotseren, de hegemonie over
zijn eigen handelen verliest.
Hoe onvolmaakt ook, toch bevat deze roman reeds de kiemen van het later
werk: de gedoemdheid van het intellectuele type, het probleem van het huwelijk, de strijd tegen de filisterij. Van de andere kant bewijst Frisch hier ook dat
hij niet alleen een schrik heeft voor de bourgeois (door zijn onorthodox „Zwitsers" denken), maar ook een kalm beschouwer kan zijn, die de levende krachten
van orde en regel hoogschat. Ondanks alles is de bourgeois nog in staat tot
menselijke relaties, de intellectueel is dat niet meer. Voor hem is alles intermezzo, zinloze herhaling, nutteloos.
1 ) Max Frisch, Stiicke, I 404 pp.; II 360 pp. — Suhrkamp Verlag, Frankfurt am
Main, 1962. Elk deel D.M. 16.80.
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De jonge kunistenaar van Die Schwierigen lijdt coder dit westers cultuurtestament, omdat het hem zijn onmacht openbaart. Al kan men Frisch een 20eeeuws epigoon noemen van G. Keller (Der griine Heinrich), geestelijk is hij
een Nietzscheaan. Reinhart vereert het ,bruuske, het deloyale, het onverwachte,
het iconoclastische, het radicale. Voor hem mag dit devies als artiest en LebenskUnstler volstaan, voor Frisch zit de zaak dieper. De noodzakelijke beperktheid
van een rustig leventje, waarin het samenzijn in netjes omschreven lijnen wordt
gevat, is de levensvoorwaarde van de doorsnee burger en Frischs totale oeuvre
is een gepassioneerd pleidooi am aan deze inkerkering kost wat kost te ontkomen.
Zo is de grondtoon ontgoocheling en spijt. De maatschappij is te gecompliceerd en de enkeling vindt zijn juiste plaats niet; de afstand tussen individu en
gemeenschap is te groot am een creatieve inzet samen met de lotgenoten mogelijk te maken. Daarom ook is de lange novelle Bin oder Die Reise nach Peking
(1945) de tocht van een individualist, die zijn individualisme kritisch anderzoekt. Het reEle tijdskader heeft hij echter losgelaten, de gemeenschap (die toch
niet bestaat) wordt opgegeven, en de vrije, onbeperkte psyche wordt uitgebeeld.
Aileen het land van de herinnering of de droom maakt het de mens mogelijk
tota.al zichzelf te zijn. Dit thema van de splijtbare burger brengt reeds de aanzet
tot Stiller, maar in Bin is Kilian (die, in plaats van zoals gewoonlijk na gedane
plicht vredig huistoe te kuieren, in de geest plotseling doordringt tot aan de
voet van de Chinese muur) nog geen twee-eenheid; hij blijft nog ver van de
keiharde Stiller, die opzettelijk in tegenspraak met verstand en voorschrift zijn
identiteit verloochent. Bovendien blijft Kilian zich op elk ogenblik bewust van
zijn andere rol in de maatschappij, dat masker van respect en betrouwbaarheid,
en hij vestigt zich niet definitief te Peking. Peking blijft een droomplaats en is
niet te realiseren. De doorbraak tot het transcendentale (die in Die chinesische
Mauer juist thematisch bedoeld wordt) is hier nog onmagelijk, omdat het leven
van elke dag en dat van het braze verlangen zich nog doorkruisen. Bin, het
tweede ik van Kilian, is een instrument, nog geen essentie, nog geen dubbelganger. Is het dan te verwonderen dat Frisch bij voorkeur grijpt naar het kenmerkende wapen van de romantiek, de ironie, am de betrekkelijkheid van alle
gevoelens te bereiken? Zoals het evenmin verwonderen kan dat bij deze artificiele expressie verstarring optreedt en herhaaldelijk een onbehaaglijk gevoel
ontstaat van misschien wel intellectuele, maar niet altijd intelligente pose.
Bin oder Die Reise nach Peking bevat zoveel theaterelementen (de menselijke
neiging tot metamorfose, de vervreemding van zichzelf en zijn omgeving, de
maskerade en het irreele kader), dat het besluit van Frisch om een drama te
schrijven niet onverwachts komt. Behalve zijn jeugdzonden en een oude liefde
voor het toneel, is het vooral het opmerkelijke peil van het Ziiricher Schauspielhaus dat hem niet langer doet aarzelen. De oarlogsjaren hebben zoveel Duitse
acteurs en regisseurs geimporteerd (Therese Giehse en Maria Becker, Leopold
Lindtberg en Kurt Hirschfeld), dat Zurich het ware forum der vrijheid is gewarden, met o.m. creaties van BertaIt Brecht (Mutter Courage, 1941; Der gute
Mensch von Sezuan, 1942; Das Leben des Galitei, 1943), Thornton Wilder en
Georg Kaiser. In 1946 ensceneert Heinz Hilpert Frischs eerste stuk, Santa Cruz
(geschreven in 1944).
Uiterlijk is dit stuk erg traditioneel, met een voorspel en vijf bedrijven. Maar
binnenin mist het houvast: een kasteel en tropische zeeèn, zeven dagen werke-
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lijkheid en zeventien jaren dromen. Achter het huwelijk van de ritxneester met
Elvira ligt een verleden, dat door het opduiken van een vagant weer opgeroepen
wordt. Kasteel en omgeving doen zo doods aan, dat de wensen van hen die er in
opgesloten zitten, reeler worden dan de actualiteit. Voor een deel zijn ook de
motieven en knepen tamelijk versleten. Toch rijen de adellijke (en edele) ritmeester, de zwerver Pelegrin, de ontrouwe Elvira, het exotisch spelen, de pianofragmenten op het zoeterige ogenblik en de rebellen tegen het leven, heel dit
Hollywoodse suikergoed — zich samen tot een droomspel met mooie gesprekjes
en weinig dialogen. De vaste trek van Frisch wordt duidelijk: de mens die aan
zijn maatschappelijkheid twijfelt, heeft alleen de droom ter beschikking, aangezien de gegeven omstandigheden alle communicatie verhinderen. Evolutie manifesteert Frisch in het tweede plan: de grenzen vervagen, de ritmeester wordt
avonturier, Pelegrin een mogelijk echtgenoot, de opheffing der identiteit biedt
zich aan. Hierin schuilt tevens een gevaar voor de theatrale realisatie. De figuren
in Santa Cruz zijn niet louter subject, maar verpersoonlijken grootse psychologische ruimten. Het uitrafelen van de lijnen der identiteit en het vervangen door
een subtiele partituur der psyche is als opzet innemend, maar kan moeilijk geobjectiveerd warden op de scene, waarvan een dubbele dimensie wordt gevergd.
Thematisch geeft Frisch zich zoals hij is, maar dramatisch blij f t hij nog onzeker.
Nun Bingen sie wieder (1945) is een tijdsstuk. De desertie van Karl, nadat
hij tegen zijn geweten in gijzelaars heeft moeten terechtstellen, de principiele
afrekening met zijn vader, de apostrofe van Herbert tot zijn met nationale
waarden schermende leraar 'bezitten een grote dramatische spanning, maar niet
de gebeurtenissen (de gruweldaden der nazi's) zijn hier de hoofdzaak, wel de
klacht, het „Versuch eines Requiems". Deze ondertitel dekt geen religieuze
ambitie, het is Frischs bedoeling niet, de eeuwige rust der overledenen te verzekeren. Hij wil hen juist niet met rust laten: de doden worden als dramatische
partners opgeroepen om een gesprek met de overledenen tot stand te brengen.
Het slot suggereert wel dat de auteur in de christelijke naastenliefde een mogelijkheid ziet, waarnaar de mensen in staat zijn samen te leven. Daardoor wordt
zeker het psychologische, antropocentrische belang opgegeven en wijst Frisch
op een metafysische relatie. Maar deze boodschap wordt toch weer niet zo definitief uitgedrukt, dat iedereen zich braaf bij de prive-mening van de auteur
heeft neer te leggen; hij respecteert de mede-creativiteit van de toeschouwer:
Als Stiickeschreiber hielte ich meine Aufgabe fiir durchaus erftillt,
wenn es einem Stuck jemals gelange eine Frage dermaszen zu stellen,
dasz die Zuschauer von dieser Stunde an ohne eine Antwort nicht mehr
leben kOnnen r ohne ihre Antwort, ihre eigene die sie nur mit dem
Leben selber geben kännen.
Voor het eerst plaatst Frisch het morele probleem van de politieke verantwoordelijkheid op de voorgrond. Hij toont de mens die verstrikt zit in de dwang
en de schrik van de oorlog, en maakt, ook met bovenwerkelijke middelen, de
weg der verlossing zichbaar door de mens een toevlucht in God te laten zoeken
en vinden. In naam van de mensheid en de beschaving schrijft hij een dodenklacht; met doden immers is begrip gemakkelijker dan met levenden: doden
zijn ziende geworden, de overlevenden zijn blind gebleven. Tegenover de
marxistische ideologic van het Oosten, tegenover de niet-geengageerde of de in
literatuur ontaarde metafysica van het Westen houdt hier een lid van het traditioneel conservatieve Zwitserland efficient modern vast aan de vertrouwde
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religieus-zedelijke orde als het enig blijvend fundament van de Mens. Toch is
deze orde niet aanwezig als een stevig uitgebouwde realiteit, die het mogelijk
zou maken tegenover het marxistische propagandastuk weer het drama te plaatsen dat wortelt in een christelijke levensbeschouwing. Frisch geeft de voorkeur
aan het demonstratiedrama, op het randje van de didactiek. Maar terwijl de
marxist zijn nieuwe positieve wereld met argumenten kan staven, kan de westerse dichter alleen maar de bedreiging van de christelijke cultuur aantonen en
waarschuwen voor het gevaar. Hij staat daar misschien wel als helderziende,
maar machteloos.
De premiere kreeg een pijnlijk bij-accent; de actualiteit van het gegeven ging
langs het gesofistikeerde publiek heen, dat vooral onbehagen vond in het resignerend slot: de doden zijn vergeefs gestorven, de levenden hebben niets geleerd,
alleen de Lief de kan begrijpen. Deze zeldzame vrijheid, rechtvaardig te blijven,
zette Frisch als boodschap voorop; hij klaagde, maar hij klaagde niet aan. Duidelijk stelde hij voorop dat men niet mag vluchten voor de politieke verantwoordelijkheid.
Kunst als sittliche Schizophrenie (....) ware jedenfalls das Gegenteil
unserer Aufgabe und tiberhaupt bleibt es fraglich, ob sich die kiinstlerische und die menschliche Aufgabe trennen lassen.
Deze overtuiging ligt ook ten grondslag aan zijn tweede tijdsstuk, Als der
Krieg zu Ende war (1949). De wil tot dramatische objectivering heeft thans het
middel gevonden: de ,bewuste „episering". In het vorige stuk waren de werkelijkheidsfiguren nog vermengd met types en allegorieen: motto-mensen zonder
eigen evolutie, die alien probaat afgestemd waren op de idee van de auteur. Nu
echter speelt de hoofdfiguur, Agnes, autonoom met verleden en toekomst, cornmenteert haar eigen lot en vertegenwoordigt in zichzelf het antieke koor. De
epische uitbeelding staat bovendien kras realistische taferelen toe: de lotgevallen
van het Duitse echtpaar Anders, en van Russische officieren in het Berlijn van
1945. De belevenissen van de Duitse heldin — de „zuivere" echtbreekster Agnes — bezitten ook thans weer echte spanning; zij redt haar man, een jodenslachter van Warschau, door een verhouding met een Russische kolonel, en uit
deze noodoplossing groeit lief de. Frisch viert Agnes niet als een heldin om haar
onkuise offervaardigheid, maar omdat ze in tegenstelling tot de anderen, ook in
de Rus de mens probeert te erkennen. Zij staat boven de enge moraal van de
weldenkenden, die een mens enkel als cliche kennen en in Iwanow alleen
maar een Russisch zwijn kunnen zien.
Beide oorlogsdrama's schreef Frisch zo intens van uit zijn rot als tijdgenoot,
dat ibepaalde elementaire premissen van het theater verwaarloosd werden. Hij
bligt te dicht bij de werkelijkheid en behandelt de mens niet in het perspectief
van een groter bestel. In Die chinesische Mauer (1946) bevrijdt hij zich van het
actuele en komt hij voor de dag met het meest oorspronkelijke theater: masker,
spel en dans.
Frisch springt met tijd en ruimte schijnbaar gewetenloos om. Hij gooit een
modern intellectueel (Der Heutige) midden in de actualiteit en stuurt hem dan
(letterlijk) van Pontius naar Pilatus; ook Napoleon, Romeo en Julia, Philips II,
Columbus, Brutus en Don Juan treden persoonlijk op. Daarbij komt de held
onvoorziens in een politiek conflict terecht dat zich niet alleen in China afspeelt
maar bovendien nog 2000 jaar geleden. Het dramatisch middel om afstand en
tijd en de schijnbare onbelangrijkheid van de opdracht van de intellectueel op te
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heffen, vindt Frisch in een liefdesgeschiedenis. De hedendaagse intellectueel
raakt verliefd op het simpelste schema van het sprookjestoneel, een Chinese
prinses. Het jonge ding vraagt de minnaar honderd uit en zo komt ze in een
even geestig als geestelijk apercu, dat nonchalant over 2000 jaren beschikt, te
weten wat er aan de hand is met de mensheid, met denken en doen, met geloven
en hopen. Tot tenslotte de relativiteitstheorie aan de orde komt. Daar voert Frisch
zijn voltige uit: door ruimte en tijd gelijk te schakelen, verdwijnt de afstand tussen beide gelieven. De liefde tussen hen, totdantoe niet meer dan een flirt over
2000 jaren heen, wordt werkelijkheid. Hun problemen warden op slag identisch; de hedendaagse scepticus staat in een situatie waarvan hij zich generaties
verwijderd dacht en de Chinese prinses ontwaakt midden in de 20e eeuw. Frisch
stelt dramaturgisch vast dat op deze wereld geen afstand bestaat, die de denkende mens van zijn verantwoordelijkheid kan ontslaan, terwij1 het tevens iedere
toeschouwer duidelijk wordt gemaakt hoe onaantastbaar gelijk de menselijke
problemen zijn gebleven.
De consequentie voor de dramaturg is even duidelijk als onvoorstelbaar. Die
chinesische Mauer is een opwindende, tijdeloze en daarom moderne geschiedenis, waarin het gaat om recht en onrecht, om de vervolging van een onschuldige
door een bloedige dictatuur. Hiermee :bemoeit zich nu de hedendaagse intellectueel, hij slingert de machthebbers de waarheid in het gelaat, zijn Belief de staat
hem in deze taak bij, beiden mislukken; hij wordt gehoond, vernederd en uitgeschakeld, zij onteerd en uitgestoten; aan het slot staan ze voor het besef van
de absolute onmacht van het intellect om iets te ondernemen tegen boosheid en
•arbaarsheid, tegen onrecht en geweld. De man berust: „Ich habe es gesagt, und
habe nichts damit erreicht". De vrouw geeft de mening van de auteur en de
boodschap van zijn — en van het theater zelf — aan: „Du musstest es dennoch
sagen". Deze activistische resignatie als conclusie van een stuk, dat Frisch boosaardig-ironisch „eine Farce" noemt, 'brengt ondanks de fundamentele spot met
het menselijk tekort in demonische grimlachjes van figuren die, in de geest van
Kleists definitie, marionetten zijn, uiteindelijk een hooggestemd pessimisme.
Frisch is ongemeen hard voor de intellectuele mens. Deze zegt de Waarheid
wel, maar doet ze niet; hij ziet wel de noodzakelijkheid van een andere houding
in, maar hij meent dat zijn opdracht eindigt met de analyse van het tijdsinzicht.
Frisch somt de zwakheden op en de talenten, die de loop van de geschiedenis
niet veranderen. Vooral verwijt hij hem zonder reactie het onrecht te laten
gebeuren. Wie de Waarheid kent, moet getuigen, ook als dit voor hem de dood
betekent. Deze actieve inzet, zelfs als hij nutteloos of gevaarlijk is, heeft Frisch
nog scherper uitgedrukt in zijn rede naar aanleiding van zijn onderscheiding
met de Buchnerprijs in 1958. Hij beroept zich op G. Buchner volgens wie het
niet de taak is van de schrijver zich als martelaar aan te bieden door „seine Haut
wie ein Narr zu Markte zu tragen". Frisch ziet zijn opdracht meer in de openhartige expressie
gegen die Ideologie und ihre tädlichen Fronten, die nicht bekämpft
werden kännen mit dem Todesmut des Einzelnen; sie kOnnen nur zersetzt werden durch die Arbeit jenes Einzelnen an seinem Ort.

Graf O'ederland (1951) is een moordromance over het oude motief der menselijke gevangenschap. Een bankbediende, een echtgenoot, een openbare aanklager, alien voelen zich gevangen in de vermoeiende monotonie van hun dagelijkse taak. In hen smeult het verlangen naar het onvoarziene, naar het wilde
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leven, naar de chaos, naar het rijk van de legendarische graaf naar wie het stuk
is genoemd. In de leegte van de wereld leidt deze redding niet naar het onbeperkte droomland, zoals in Santa Cruz, maar naar de misdaad: „Krieg ist das
Abenteuer des Burgers". De bijl van de opstandeling wordt symbool van het
verzet tegen de normen.
In tegenstelling tot F. Diirrenmatt, bij wie het Kwaad in een zelfstandige
vorm optreedt, is het bij Frisch een produkt van romantische gevoelens of maatschappelijk ressentiment. Zander twijfel is Brecht (die in 1948 een tijdlang bij
Frisch inwoonde voor zijn definitieve afreis naar Oost-Berlijn) met zijn reclameplakkaten en moritaten, van grate vormbetekenis geweest voor dit werk. Maar
Brecht wil de maatschappij veranderen, terwijl Frisch als humanist en nietmarxistisch kunstenaar ook de onbedwingbare maatschappelijke verwarring als
zodanig wil voorstellen en er beelden en mythen uit opbouwen, omdat hij de
wereld liefheeft zoals ze nu eenmaal is, ook in haar negatieve aspecten.
Graf Oederland toonde aan dat het doorbreken van de menselijke beperking
tot misdaad kan leiden. In Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie (1952),
toont Frisch dat ook in het isolement een gevaar schuilt. In deze parodie (en
veel meer nog dan alleen maar dat) is Don Juan niet meer tot liefde in staat;
hij vereert nog uitsluitend wat intellectueel precies is, wat als een driehoek door
begrijpelijke elementen wordt bepaald. Hij wil alleen zijn en droomt zich een
situatie waarin de schepping nog niet in beide varianten man en vrouw is ingedeeld. Zo wordt hij een opponent van het creatieve, een narcist, een parasiet,
een „intellectueel". Zijn doel is natuurlijk onbereikbaar en Frisch laat zijn Don
Juan in het huwelijk belanden. Deze gededonjuaniseerde Don Juan wordt echter
met nog zoveel faustiaanse, anarchistische en tij dskritische neventrekj es geschilderd, dat het ware gelaat van de wereldminnaar verdwijnt.
Toch is deze komedie in het perspectief van Frischs oeuvre 'belangrijk, omdat
zij in de reeks bekentenissen een stap verder leidt, verder naar de strengheid van
Homo Faber; hij ontdoet zich van de luxueuze verspilzucht van tekst en beeld.
De echte Homo Faber kan op de scene niet goed anders uitgebeeld worden dan
als een avonturier en een rokkejager, en dat wilde Frisch beslist niet. Hij wil een
spel van onze hedendaagse tijd-zonder-liefde (de pauwekreetjes in de klassiekzwoele nachten zijn louter parodie); de bekende verleider loopt zelf in de vat;
hij is verwant zowel met Lucifer (door zijn hoogmoed) als met Faust (door zijn
vernielzucht). Frisch wil een mens met schaamtegevoel, die ontrouw wordt en
pas kan warden omwille van zijn gewetensvolheid en oprechtheid; hij wil een
geestelijk avonturier, die de natuur verloochent en dus ook de liefde.
In de roman Stiller (1954) is Anatol Stiller nog een fellere actualisering van
oude verhalen, van Zwitserse Hamlet tot 20e-eeuwse Faust. Bij het overschrijden
van de grens wordt een Amerikaan vastgehouden ander de verdenking dat hij
zijn ware identiteit verbergt. De gearresteerde wordt in de cel geconfronteerd
met alle personen die Stillers verwantenkring uitmaakten. Langzamerhand
komen we zo op de hoogte van Stillers odyssee, zijn vergeefse paging om zichzelf te ontvluchten. Door zijn identiteit uit te wissen, heeft hij zichzelf alleen
maar bedrogen.
Scherpzinnige commentaren hebben uitgemaakt dat deze psychologische problemensfeer verwantschap vertoont met de theologie. De beeldhouwer Stiller
lijdt aan zijn ongeloof, wat Frisch „SelbstUberforderung" noemt. Hij wil zelf
scheppen, hij wil niet alleen beelden maar ook gelijkenissen maken (cfr. de
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uitstekende Nederlandse titelvertaling „Beeld noch gelijkenis"). Hij wil aan
zijn nietigheid ontkomen, daarom verloochent hij zijn identiteit en bekent hij
zich als gevangene van zijn hoop. Bijna als postscriptum schrijft Frisch-Stiller:
Ich hoffe eigentlich nur dasz Gott (wenn ich ihm entgegenkomme)
mich zu einer anderen, namlich zu einer reicheren, tieferen, wertvolleren,
bedeutenderen PersiOnlichkeit machen werde r and genau das ist es
vermutlich, was Gott hindert, mir gegenuber wirklich eine Existenz
anzutreten, das heiszt erfahrbar zu werden. Meine Conditio sine qua
non: dasz er mich, sein Geschopf, widerrufe.

Is het te veel interpretatie, dit „widerrufen" als een allusie op de Verlossing
te zien?
Vanuit het perspectief van Stiller krijgen vroegere figuren een andere dimensie. Bin, het ritmeesterpaar van Santa Cruz, Graf Oederland en ook Don Juan
snakken naar de verlossing, als romantische types of als hiders aan het verlangen
naar de verte, maar tot de Verlossing waren ze (nog) niet bereid. Pas wanneer
het leven en vooral het huwelijk als concretisering van het Europese samenzijn
tot een zo grote kwaal zijn geworden als ze voor Stiller zijn, pas dan kan de
behoefte een noodzaak worden dat God zijn schepsel „widerrufe". Deze theologische pointe ligt in de roman relatief verborgen, gemakkelijker herkenbaar
zijn de problemen van sexe en huwelijk, terwijl de politieke glossen over de
Zwitserse mentaliteit veel kwaad bloed hebben gezet, vooral toch omdat men de
laatdunkende agressiviteit van het werk minder uit Stillers situatie meende te
moeten verklaren dan uit Frischs opinie over zijn landgenoten.
In zijn voorlopig laatste roman, Homo Faber (1957), laat Walter Faber zich
niet meer depersonaliseren; hij is geen pluralist, ligt niet overhoop met identiteit en omgeving, hij wankelt niet. Was Stiller beeldhouwer, Faber is technicus
en op de roman van produktie en reproduktie volgt nu een technisch-koel bericht, op de bonte complicaties nu een verhaal van ontnuchtering in een nagenoeg antieke eenvoud en strengheid. Walter Faber geeft het op, steeds maar
anders te willen zijn en juist daarin schuilt zijn nieuwe schuld. Langs een
incestmotief, waarvan de essentie beide partners slechts bekend raakt als het al
te laat is, begrijpt de man, wiens enige trots in het leven is geweest zich met
beide voeten op de grond te wanen, dat hij zichzelf heeft bedrogen. De overtuiging, met zijn grote zin voor realiteit niet blind te kunnen zijn, voert hem
onafwendbaar in de dood.
Frisch keerde terug tot het theater met Biedermann and die Brandstifter
(1958), „ein Lehrstiick ohne Lehre". Biedermann is een welgesteld haarwaterfabrikant die fortuin heeft gemaakt door gemeenweg het patent te ontvreemden
van een arme bediende, die wanhopig zelfmoord pleegt. Wanneer een barbaarse
ex-gevangene ongevraagd zijn huis binnendringt en zonder omhaal bed en
onderdak opeist, grijpt de schuldbewuste rijkaard deze gelegenheid aan om een
daad van naastenliefde te plegen die zijn bezittingen intact moet laten. Al teistert een serie brandstichtingen de streek, toch weigert Biedermann enige argwaan tegenover zijn gast; hij installeert hem netjes op zolder waar deze weldra
wordt opgezocht door een al even onsmakelijk gezel met een collectie bussen
benzine. Rillend maar onbekwaam tot verweer, begint Biedermann maar te
pluimstrijken, nodigt hen uit op een diner en komt er tenslotte toe, hun een
doosje lucifers ter hand te stellen, waarmee ze prompt het huis aanstoken.
Biedermann bezit geen persoonlijke tragiek gelijk Faber. Hij vertegenwoor-
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digt de vleselijke onzin, het tijdperk van de angst dat die angst miskent of
negeert. Zo wordt de ondertitel begrijpelijk: zolang de onzin een hoofdrol speelt
in de menselijke onbekwaamheid tot beslissing, kan er van een leer geen sprake
zijn. Brecht op zijn kop ? Biedermann is een Elckerlijc zonder geweten, een
karikatuur van de mens. Overtuiging of recht 'bestaan voor hem niet meer; de
oogverblindende veiligheid in eigen lucratieve bezigheid ontneemt iedere blik
op werkelijk gevaar. Hij erkent geen waarden meer en alle woorden warden in
zijn mond wormstekige metaforen. Zijn successen hebben hem blind en dom
gemaakt. In vergelijking met Walter Faber is deze Biedermann een triviale
verlenging, een luchtledige consequentie van de tragische roman.
Biedermann is niet meer tot begrip en erkenning in staat, hij kan niet meer
een andere zijn. Waar de waarheid niet meer bestaat, vervagen eerst, verdwijnen
dan de grenzen, en onderscheid tussen recht en antecht is niet meer vast te
stellen. Voor een levensultimatum geplaatst, komt Biedermann er niet meer toe
een persoonlijke beslissing te treffen; koude of hitte, beide begrippen zijn
vergeten, hem rest alleen nog lauw neutralisme, dat de catastrofe dan toch niet
verhinderen kan. De politieke Hineininterpretierung ligt voor de hand. Dit
liquideringsproces verloopt rechtlijnig, geen enkele tegenactie vertraagt het
gruwelijk slot, ook niet het zwakzinnige koor der brandweerlieden. Biedermann
noch zijn vrouw zijn zich van enige schuld bewust. Misschien wel de toeschouwer. Misschien is de weerslag op het publiek niet zo defaitistisch als de naakte
tekst wel suggereert. Bij de Duitse premiere (Frankfurt) volgde nog een „Nachspiel" in het vagevuur, waarin de situatienonsens nog wordt aangedikt en
Frischs visie verduidelijkt. Bij de Zwitserse premiere (Zurich) volgde naar
goed-antiek voorbeeld een klucht, Die grosze Wut des Philipp Hotz. Zonder
met het theater te spelen zoals Ionesco, slaagt Frisch er toch in, alle ernst uit de
wereld te helpen, zonder sociaalkritische bedoelingen. Hotz, schrijver met een
minderwaardigheidscomplex, is thuis beschaamd en schuchter, maar in het openbaar neemt hij geen blad voor de mond. Tegenover het aartswijfje Dorli doen
zijn pogingen om zich los te scheuren onnozel aan. Steeds weer rent hij op het
voetlicht af, telkens eindigt een aanval in een cabaretprogramma. Geraffineerde
psychologie en situatiekomiek zijn eens te meer berekend op Frischs eeuwige
mikpunt, de intellectueel:
der arme Mann, der nicht tut, wie er redet, und der daran leidet, dasz
ihm seine Tatunfahigkeit stets bewusst ist und der schliesslich, blosz
damit die Welt ihn ernst nehme, etwas Lappisches tut, im vollen Bewusstsein dasz es lappisch sein wird.
Andorra (1961) beleeft op het ogenblik opvoeringen zowat in heel WestEuropa. Het is de geschiedenis van een hypothetische Jood, die in een klein
landje, Andorra (zonder geografische overeenkomst met het curiosum in de
Pyreneeen), om zijn (valse) identiteit tenslotte de dood wordt ingejaagd. Dit
zwartwitte drama, dat in de karige, bondige taal aan Woyzeck herinnert, noemt
Frisch „ein Modell" en dit hindert me, omdat de betrekking met het antisemitisme te concreet is uitgevallen am alleen maar te kunnen gelden als een voorbeeld
voor de onvolmaaktheid van onze medemensen. Antisemitisme in de vorm van
massamoord is zonder voorgaande en zes miljoen doden is niet meer een model
onder gelijksoortige feiten. Schuift men deze bedenking echter opzij, dan ligt
Andorra overal en niet meer alleen in Duitsland of Zwitserland. In zoverre
heeft Frisch als dramaturg alle reden tot juichen, dat iedere toeschouwer zich
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toegesproken zal voelen, dat hij dus een mensheidsprobleem aanschouwelijk
heeft gemaakt.
Frisch heeft het met zijn fabel gemunt op de vriendelijken, de hulpvaardigen,
de sympathieken, op wie men niet boos kan zijn, omdat wij allemaal ook zo
reageren. Niet de „Schwarzen", de jodenvervolgers, staan onder beschuldiging
bij Frisch, maar de Andorranen, die zichzelf beter en vrijer voorkomen dan de
slechteriken van de overkant. Thans komt bij Frisch niemand van het odium los.
Het is betekenisvol dat de Andorranen zich alleen opwinden over de krapuleuze
manier waarop de bezetters de jonge Andri ter dood brengen, de moord zelf
schokt hen slechts matig. Evenmin raakt het hen dat de man die de dodende
steen op Andri's moeder gooide, nog onder hen leeft. Een moordenaar is niet zo
erg, maar de Jood moest weg, alleen een Jood kan een zondebok zijn.
Het probleem in Andorra is niet het antisemitisme of de primaire menselijkheid, maar de plaats van de enkeling in de gemeenschap: het individu dat geen
lief de vindt, dat een onbehaaglijke partner is voor de openbare mening (zeker
wordt hier op Zwitserland gezinspeeld, en beslist is ook de maatschappelijke rol
van de schrijver in een onverschillige wereld van Biedermanner bedoeld), van
wie men zich veel te vlug en te vroeg een „Bildnis" heeft gevormd. Het mag
een open vraag blijven of Andorra een stuk voor de toneelgeschiedenis wordt.
Hoe dan ook, het is een waar en een echt tijdsstuk en terzelfdertijd een voorbeeldig-modern theaterstuk in de elegant en evenwichtig beheerste methode der
distantièring. Het kan geen schande zijn aan de eigen tijd te schenken wat die
tijd tnodig heeft. En dat heeft Frisch gedaan. Op de moedige open vraag „Und
wenn sie die Wahrheit nicht wollen ?" moeten we alien duidelijk antwoorden.
Frisch leeft en werkt in een gezonde verhouding tot zijn literaire erflaters.
De Duitse Bildungsroman en de moderne speurtochten, weemoedige romances
en keiharde parabelspelen, al deze vormen hebben zijn produktie verrijkt. Alles
bij elkaar is hij een man met maat in de opstandigheid en van een gestadige
evolutie, zowel thematisch als formeel. Zijin werk is maatschappelijk bepaald;
de wereld is zijn werkgenoot, nu eens stimulerend, dan weer ergerend. Tot
deze wereld behoren nu eenmaal de publieke mening, de staat, de maatschappij,
de familie en de sexe, en zo ontstaan de thema's vanzelf. In deze verantwoordelijkheid tegenover de wereld als schrijfimpuls, in deze evolutie van en trouw
aan zijn intiemste persoonlijkheid, heeft Frisch 'nu reeds een oeuvre bij elkaar
geschreven dat hem tegelijk kenmerkt als een begaafd dramaturg en een groot
mens.
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ANNEER men terugdenkt aan de tentoonstelling van Frans Hals' werken, die de vorige zomer in Haarlem werd gehouden, zal voor velen het
eerste beeld dat verschijnt aan, de horizon van hun herinnering doorweven zijn
met vreugde, iblijmoedigheid en zonnig optimisme. De briljante schuttersstukken
in uitbundige kleurenpracht, feestelijk als gepavoiseerde schepen, de statige portretten van zondag-deftige burgers, de aanstekelijke vrolijkheid van de lachende
kinderen, die de vreugde verkondigen van een gezonde ziel in een zeer gezond
lichaam, de intieme sfeer van dit fraaie museum, waarin de gouden eeuw nog
niet schijnt geeindigd te zijn, de kaarsverlichting die deze ruimten met een
poetisch mysterie scheen te vullen en tenslotte de duizenden bezoekers, die
zwijgend langs de schilderijen schoven, dit alles maakte deze tentoonstelling tot
een indrukwekkend feest, waarmede het Haarlemse museum zijn honderdjarig
bestaan waardig heeft gevierd.
Voor velen zal de beschouwing van Frans Hals' schilderijen de mening
bevestigd hebben, dat hij toch werkelijk is: de meester van de lach. Maar de
kans bestaat dat men, opgetogen door de bevestiging van wat men al lang had
gehoord, een deel van Hals' wezen voorbijziet. Ook dat deel van zijn persoonlijkheid kon men op deze tentoonstelling in zijn kunstwerken ontdekken. Want
Frans Hals is niet alleen de schilder van de feestelijke schuttersstukken, maar
ook van de ingetogen, navrante regentenstukken van het Oude-Mannenhuis,
van de ernstige man met het doodshoofd (verz. H. A. Buttery, Londen), van
het herenportret met de vermoeide bijna pijnlijke trek op het gelaat (verz. Z. M.
de Koning van Zweden), van het vermaarde zelfportret op latere leeftijd met
die geresigneerde blik: „U kunt mij niets meer wijsmaken", en van dat verbaasdverwonderde portret van Descartes. Hier heeft Frans Hals wel zeer markant
uitgedrukt dat de verwondering het begin is van alle filosofie, terwijl hij in zijn
zelfportret beleed, dat de door teleurstelling en ervaring gerijpte mens zich nog
maar over weinig verwondert.
Frans Hals is allerminst alleen de meester van de lach. In deze, van origine,
zuiderling moet ook een aanleg tot zwaarmoedigheid aanwezig zijn geweest, die
in de rijke vruchtbare jaren van zijn Leven wellicht weinig kans kreeg om zich
te presenteren; zij werd weggevvuifd door de vlotte joviale gebaren van de
officieren op zijn schuttersstukken of overschaterd door de zotte lach van een
Malle Babbe of lachende drinkebroer, of een ogenblik vergeten door de ongecompliceerde blijdschap van het kind. Maar bij onverwachte gelegenheden duikt
zij op en men denkt aan het lied van Bredero:
„Wat dat de wereld is,
Dat weet ick al te wis
(God betert) door 't versoecken:
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Want ick heb daer verkeert
En meer van haer geleerd
Als van de beste boecken".
Levenslot en levenservaring zullen wellicht deze karaktertrek van de kunstenaar
nader kunnen verklaren en belichten.
Frans Hals is geboren in de Zuidelijke Nederlanden, die meer grote mannen
opleverden, welke de cultuur der Noordelijke Nederlanden hebben verrijkt.
Vondel, Hals' tijdgenoot, kwam eveneens uit het Zuiden en uit dezelfde stad,
waarin wellicht ook de Haarlemse schilder geboren werd. Hals laat namelijk
aantekenen bij de aangifte van de geboorte van zijn kinderen, dat hij uit Antwerpen kwam. Zijn ouders waren afkomstig uit Mechelen. Onzeker is het jaar
van zijn geboorte; nu stelt men het gewoonlijk omstreeks 1580 of 1581. Er is
zeer weinig bekend over de eerste dertig jaren van zijn leven; vaak moeten wij
met vermoedens tevreden zijn. 19 Maart 1591 wordt de broer van Frans, Dirck,
te Haarlem gedoopt. Deze gebeurtenis betekent voor ons ook de oudst bekende
relatie van de familie Hals met Haarlem. De familie was daar zeer waarschijnlijk heen getrokken omdat vader Hals „droochscheerder en lakenbereider" was
en Haarlem een grote foram genoot als stad van textielindustrie. Geloofsmotiey en hebben ongetwijfeld eveneens tot deze emigratie aangezet. Haarlem was in
de 16e en 17e eeuw een bloeiende stad met ongeveer 20.000 inwoners, die ook
op cultureel gebied een beduidende rol speelde. Belangrijke kunstenaars hadden
er gewerkt en nog leefden er meesters van naam. Frans Hals heeft zeer waarschijnlijk in Haarlem nog werk gezien van Geertgen tot Sint Jan, Jan van
Scorel en Maerten van Heemskerck. De beeldenstorm had wel verwoestingen
aangericht, maar lang niet alles was vernietigd. Als tijdgenoten trof hij in
Haarlem aan Karel van Mander, Hendrick Goltzius en Cornelis Cornelisz. van
Haarlem. De beide laatsten waren leerlingen van Van Mander, en ook Frans
Hals kiest hem als leermeester. Men kan wel zeggen dat die drie kunstenaars,
meester en leerlingen, de toon aangaven, toen Hals leerling werd van Van
Mander. Hij leerde van deze academisten het gevoel voor evenwicht, degelijke
vakkennis en misschien ook een zekere oppervlakkigheid, dat zijn vroegste
werken kenmerkt. In 1603 verliet Karel van Mander Haarlem. Het contact
tussen Frans Hals en zijn leermeester schijnt verbroken te zijn. Waar Hals toen
gewerkt heeft is niet bekend. Bleef hij in Haarlem of keerde hij terug naar
Antwerpen? Men vermoedt wel eens, dat hij in deze jaren in Spanje zou geweest zijn. Wanneer dit werkelijk zo is, dan zou dit enig licht kunnen werpen
op sommige invloeden en eigenschappen in Hals' werk, die Spaans kunnen zijn.
In de Spaanse kunst staat de mens in het middelpunt van de belangstelling. Men
ziet weinig of geen stillevens als zelfstandige kunstwerken. Bij Hals staat de
mens eveneens centraal en ook hier treft men slechts stillevens aan als onderdeel
van een portret of portretgroep. Men is trouwens toch ook geneigd om bij de
beschouwing van het werk van de Haarlemse meester aan sommige Spaanse
kunstenaars te denken en de naam van Velasquez komt hier wel onwillekeurig
naar voren. Het is daarom niet zo vreemd, dat men in de vorige eeuw een werk
van Frans Hals voor een Velasquez uitgaf, nl. het portret van Vincent Laurensz.
van der Vinne. Dit werk werd in Wenen in 1873 tentoongesteld en droeg als
signatuur: „Diego Velasquez 1642". Dit moge dan wellicht een knap staaltje
van boerenbedrog zijn geweest, het duidt toch minstens op de mogelijkheid van
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verwisseling op het eerste gezicht. Overigens zou men kunnen opmerken, dat
een of ander werk van Hals meer op een „Velasquez" lijkt dan dit bewuste
portret.
Wanneer boven werd opgemerkt, dat er van Frans Hats geen stillevens als
zodanig bekend zijn, wil dit toch niet zeggen dat er bij deze kunstenaar geen
belangstelling zou bestaan voor dit, bij uitstek, picturaal onderwerp. Regelmatig
komen op de werken van de meester prachtige stillevens als detail voor. De
potten en kannen, die hij graag zijn modellen in handen geeft, bezitten de
warme toon van dat trouwhartige aardewerk en de grove structuur van het
degelijke handwerk. De blauwe, rood-gouden en roest-bruine vissen, die de
kinderen verlokkelijk in hun manden en korven tonen of verleidelijk aanbieden,
hebben nog de zilten frisheid van de zee. Het gebraden gevogelte en het knappende brood op zijn eerste schuttersstuk schijnen vers uit de oven aangedragen:
de geurige dampen zweven ons tegemoet. De mousserende wijn parelt in de
glazen. 't Lijkt wel of Frans Hals met kleur en vorm het ,begerig smaakorgaan
van de 17e-eeuwer wilde tarten. Wat vooral frappeert bij de 'beschouwing van
dit onderdeel van zijn werk, is de sterke uitbeelding van de stof. Gretig grijpt
hij de kansen aan die hem hier geboden worden om de schoonheid van de
levenloze objecten zo goed mogelijk tot haar recht te doen komen. De kannen
kragen en manchetten, de ketens, ringen en oorbellen waarmede zijn dames en
heren zich tooien, zijn voor Frans Hals een gelegenheid een roemrijke traditie
van de Nederlandse kunst, de „Feinmalerei", hoog te houden. Vaak hebben
deze details ook een symboldsche betekenis, zo b.v. op het portret van Isaac
Abrahamsz. Massa (Toronto, Canada), waar deze sympathieke heer een hulsttakje, symbool van standvastigheid, in de hand houdt. Ook hier sluit zich Frans
Hals aan bij de traditie, zoals die leeft in de werken van de „Vanitas"-schilders.
Aan traditie gebonden en ook uit een traditie levend, dat is wel de indruk die
men krijgt als men het leven en de werken van de Haarlemse meester bestudeert. Vandaar ook zijn belangstelling voor het volksleven en zijn deelname als
schutter en „beminnaar" van de rederijkerskamer „De Wijngaertranken" onder
de zinspreuk „Lief de Boven Al". Ian dit kader past ook dat de zoon uit het
eerste huwelijk en vier zonen uit zijn tweede huwelijk het vak van hun vader
kozen. De kunst werd nog als een vak beoefend en het was blijkbaar vanzelfsprekend dat de kinderen het 'bedrijf van vader voortzetten. Al hadden de
kunstenaars van de gouden eeuw vaak een bijzondere levenssfeer, men krijgt
allerminst de indruk dat zij zich als uitzonderlijke wezens in hun maatschappij
beschouwden. Zij voerden het bestaan van gewone eenvoudige burgers, die de
simpele vreugden genoten van het kleine bestaan en als ieder ander door tegenslagen konden worden getroffen en zo in schulden konden geraken. Ook Frans
Hals heeft dit ruimschoots ondervonden. Gerard Brom wijst er op hoe bovendien onze kunstenaars uit de 17e eeuw weinig academisch ontwikkeld waren;
al stonden ook sommigen, als Rembrandt en Jan Steen, aan de academie ingeschreven, waar zij wellicht nooit verschenen, zij bleven volksjongens zonder veel
eruditie. Jan Steen kende wel bij zonder goed de kluchten, die de man van de
straat vanaf zijn goedkope plaats in de schouwburg met luidruchtige belangstelling volgde. Ook Frans Hals heeft zich soms op toneel en rederijkers geinspireerd; zijn lidmaatschap van „De Wijngaertranken" gaf hem daartoe
gelegenheid en zijn werk bewijst dit, o.a. het vermaarde schilderij „De Mulat"
(Mus. Kassel) dat de populaire toneelfiguur „Peeckelhaering" voorstelt. Ook
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het „Vrolijk gezelschap" (Metropolitan Mus. — New York) roept reminiscenties op aan het toneel. In dit verband kan eveneens genoemd warden de jonge
man met doodshoofd (verz. Proby, Peterborough) dat de aanvaardbare titel
„Hamlet" draagt. Van toneel en toneelspelers leerde Hals en zijn collega's de
volkse wiisheid, terwijl de academische wetenschap voor de meesten wel anbereikbaar bleef. Onze 17e-eeuwse schilders vonden hun vruchtbaarste voedingsbodem in de geest van het yolk en wanneer zij daaruit putten waren zij ook
doorgaans het sterkste. Terecht merkt Gerard Brom op over Rembrandt: „Wat
doet menselijker aan: Saskia overvol parels of Hendrikje in haar hemd ? Rembrandt persoonlijk met een pluim op zijn muts en een keten om zijn hals of
Rembrandt later met een stoppelbaard boven zijn kiel? Zo wordt hij de echte
Rembrandt, een heel ander wezen dan Rubens, die als diplomaat in het buitenland optrad, zo dikwijls hij, in alle talen even vlot converserend, het portret van
de ene worst na de andere penseelde" 1). Deze echte menselijkheid bespeurt men
ook voortdurend bij Frans Hals: daar zijn het de kinderen in hun spontane
vrolijkheid, de voedster die het kind met hartelijke trouw omgeeft (Berlijn —
Dahlem), populaire typen als „Verdonck" (Mus. Edinburgh) en „Malle Babbe" (Mus. New York) die bewijzen waarheen de voorkeur ging van Frans Hals.
Zo heeft deze kunstenaar een maatschappelijk weinig bewogen en boeiend, maar
wel vaak een moeizaam bestaan geleid. Hij was geen diplomaat zoals zija
genoot Rubens en hij heeft ook zelfs niet perioden van voorspoed, resultant van
succesvolle arbeid, zoals Rembrandt die een tijd lang meemaakte, gekend. Hij
leefde vaak van de hand in de tand; dit blijkt uit de karige levensberichten, die
tot ons zijn gekomen. Zij vermelden schulden aan leveranciers en vrienden,
vrijstelling van contributie (6 stuivers per jaar!) aan het St.-Lucasgilde, andersteuning van enige honderden guldens per jaar van de Haarlemse 'burgemeesters, en een toewijzing van drie kruiwagens turf aan de tachtigjarige kunstenaar.
Op zijn oude dag schijnt hij nog een onverwachte meevaller gehad te hebben.
In 1665 staat Frans Hals borg voor zijn schoonzoon Abraham Hendricksz voor
een bedrag van 458 guldens en 11 stuivers. De ene tubber helpt de ander.
Wellicht stelde het honorarium voor het schilderen van de groepsportretten van
de regenten en regentessen, het jaar te voren, hem in staat zo royaal te zijn.
Voor de rest: silence. Eind augustus 1666 stierf de oude meester. 1 September
werd hij in de St.-Bavo of Grote Kerk begraven. In het dodenregister staat
daarover genoteerd: „Een openinck inde Groote Kerck voor Mr. frans opt Coir
no 56 . . . f 4,— . .". Hij werd tenminste niet van de armen begraven, zoals
men vroeger wel aannam.
Het oeuvre, dat Frans Hats heeft nagelaten bestaat, voor zover wij het nu
kennen, uit een grote reeks portretten: afzonderlijke figuren, dubbel-portretten
en figuren in groepsverband. Over stillevens 'bij Hals werd reeds gesproken;
landschappen komen op zijn portretstukken sporadisch voor en zijn niet bijzonder sterk. Het ging bij hem steeds am de mens. Verschillende van deze figuren
zijn uitbundige typen, die feitelijk genrestukken zijn. Hiertoe kan men rekenen
„Het vrolijk gezelschap" (New York), het prachtig gecomponeerde „Jonker
Ramp en zijn liefste" (New York), „De vrolijke luitspeler" (Chicago), die
hetzelfde model schijnt te zijn als de z.g. „Hamlet", het weergaloos-knap uitge1 ) Gerard Brom, Schilderkunst en litteratuur in de 16e en 17e eeuw. --- Utrecht Antwerpen, 1957, blz. 179.
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voerde stuk „De vrolijke drinker" met die meesterlijk-geschilderde hand, uit
ons Rijksmuseum, „De lachende drinkebroer" (Montreal, coll. Home), en
natuurlijk de fameuze „Malle Babbe". Wanneer men deze genrestukken vergelijkt met die van zijn Utrechtse tijdgenoten, welke door Caravaggio beinvioed
werden, dan valt het op hoe Hals' schilderijen het winnen in vlotheid, levendigheid en spontaneiteit. Gerard Brom merkt dan ook op: „Hals kijkt met humor
door de mensen heen en leert ze lachen, wat Rembrandt nooit van harte heeft
gedaan: Plezier en zwier vullen zijn wereld" 2 ). Hij had evenwel ook andere
mogelijkheden. Nauw verwant aan deze genrestukken zijn de portretten van
lachende kinderen, waarvan de uitbeelding blijkbaar voor de kunstenaar een
ontspanning was na het plichtmatig portretteren van achtenswaardige maar Loch
ook stijve matrones en quasi-deftige burgers. Hals laat zijn rakkers lachen en
vrolijk zijn; de guile lach laat rijen stevige, weinig verzorgde tanden zien,
terwiji een wilde haardos om de koppen warrelt. De jongen is even ruig en
fideel als de mollige hond, die hij met zijn stevige knuisten hardhandig vertroetelt. De kinderen bij Hais lachen altijd. Jan Steen, die andere grote uitbeelder van het kind, geeft nog wel eens huilende kinderen weer. Daarvoor was op
Hals' schilderijen geen plaats. Ook wanneer de kunstenaar meedoet met de
smaak van de tijd en schilderijen maakt, die waarschijnlijk een serie „De vijf
zintuigen" moeten voorstellen, zijn het lachende jongens, die fluiten en proeven
en luisteren en guitig uit hun ogen zien. (Mus. Schwerin). Vrij regelmatig kreeg
Frans Hals ook opdrachten van de gegoede burgers, die zich wilden laten
vereeuwigen voor kind en nageslacht. Handelslui, diplomaten, industrielen,
dominees en priesters heeft hij geportretteerd. Zij zijn vlot en trefzeker geschilderd, meer gemaakt doorgaans op een onmiddellijk herkenbare gelijkenis, dan
op een diepzinnig-psychologische nasporing van de gemoedsbeweging. Tod)
zal Frans Hais meermalen het karakteristieke van zijn modellen uitstekend
treffen; omdat zijn opdrachtgevers bliikbaar zeer weinig gecompliceerde karakters hadden, grijpt hij een gebaar, een houding die de opdrachtgever typeert.
Zo is het portret van Isaac Massa (Frank Wood — Toronto) een prachtig
beeld van een viotte figuur en geslaagd koopman; de robuuste Claes Duyst van
Voorhout, bierbrouwer to Haarlem, is door Frans Hals in zijn kordate zelfbewustheid daar neergeplant. Hij staat zijn mannetje, wat als kastelein wel eens
nodig zal zijn geweest. „Jasper Schade van Westrum" is het type van een geslaagd, zelfbewust diplomaat, die de diplomatieke argwaan zelfs op dit feestelijk
beeld niet geheel kan afleggen.
Ook zijn vrouwelijke modellen boeien vaak door de openheid en eerlijkheid
waarmede zij ons, door Frans Hals voorgesteld, tegemoet treden. Sara Andriesdr
Hessix (Londen, Nat. Gal.) toont zich als een degelijke, nuchtere, goedhartige
echtgenote. Catherina van der Eem (Parijs — Louvre) maakt, ondanks haar
prachtige sieraden, een wat zuinige, benepen indruk: de gesloten mond en
terugwijkende kin suggereren dit zeer steak. Frans Hals observeert scherp en
zakelijk; door zijn kundige hand wordt haar degelijkheid geprezen en soms ook
haar koele schoonheid ons gepresenteerd als een voile, die haar diepste wezen
camoufleert.
Als vierde groep van portretten komen de figuren in aanmerking, die men
zou kunnen zien als typen van de vereenzaamde mens. Zij komen in zijn vroeger
2 ) ibid., blz. 235.
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werk sporadisch voor, maar wanneer de kunstenaar ouder wordt, verschijnen zij
vaker in zijn oeuvre. De vereenzaming, die de bejaarde meester zelf meer ondervond, heeft hij nadrukkelijker in zijn laatste werken geprojecteerd. Die vereenzaming is wellicht het aangrijpendst verbeeld in zijn regenten- en regentessenstukken. Ziet eens, hoe de figuren vreemd zijn aan elkaar. Dit valt zeer bijzonder op bij het schilderij „Regenten van het Oude-Mannenhuis". Zij keren elkaar
zelfs de rug toe. Op het Regentenstuk van 1641, dat door z'n compositie zo
sterk Rembrandt's „Staalmeesters" beinvloedde, is er nog een zekere saamhorigheid. Hier niet meer. Is dit alleen een gevolg van Hals' ouderdom? Ontbreekt hem de mogelijkheid om een synthese te scheppen? De wereld ontvalt
hem; uit hij zó zijn ontgoocheling ?
Een dergelijke stemming schijnt ook te spreken uit zijn zelfportret van
-4- 1650, en uit het beeld van Descartes. Hoe geheel anders is het portret van de
oude heer Zaffius, dat hij in 1611 schilderde. Een pittige, felle oude heer kijkt
ons aan. Hij is 77 jaar, vermeldt de kunstenaar, maar de grijsaard bezit nog een
grote vitaliteit. Niets ontgaat hem. Hij heeft zijn kijk op de mensen. Hij staat
nog midden in het leven. En ziet nu eens het portret van de zittende heer uit het
Musee de Picardie, Amiens. Ook deze heeft zijn oordeel over de mensen; hij
schouwt ons enigszins medelijdend aan. Is het teleurstelling, levensmoeheid, die
in deze blik ligt? Hals schijnt toch niet zó objectief te zijn als men wel eens
beweert. In bepaalde werken tracht hij blijkbaar zijn visie op de mensen nadrukkelijk te objectiveren. Deze kijk is allerminst optimistisch. Zijn regentenstukken
uit de laatste jaren van zijn leven warden zo een aangrijpend document humain.
F. Schmidt-Degener ziet in de ontwikkeling van de kunst van Frans Hals een
groei naar een hoogtepunt, waarachter het verval begint. In zijn boeiende studie
over de Haarlemse meester zegt hij: „Na een desperate worsteling met eigen
afkeer overleeft hij zijn kunst. Wat in hem kwijnde stierf tevens in zijn sujetten" 3 ). Tevoren had Schmidt-Degener reeds geschreven: „Al lijkt Frans Hals
grootser in zijn, verval dan in zijn onbekommerde jaren: toch staan wij tegenover
een ziekelijk-neerslachtigen grijsaard en een verloop aangevangen in de Schuttersdoelen om te eindigen in het Oudemannenhuis" 4 ). Dit dieptepunt zouden
dan dus zijn de „Regenten- en Regentessenstukken" uit 1664. Schmidt-Degener
sluit zich in zijn oordeel aan bij de vermaarde France criticus Fromentin uit de
19e eeuw, die Frans Hals zeer bewonderde, maar toch meende te moeten opmerken, dat alles wat de meester bereikt had hem langzamerhand ging ontvallen:
helderheid van visie, trefzekerheid van zijn hand en virtuositeit. Wij menen, dat
de moderne beschouwer dit oordeel niet zal onderschrijven. Meer gevoelig voor
de uitbeelding van het geestelijke en de gemoedsbewegingen in de mens, zal
men juist vooral de rake karakterisering van deze mensen, mannen en vrouwen,
bewonderen, zoals een oude kunstenaar door tegenslagen in het leven gelouterd
en verdiept hen zag. Het is hem niet meer op de eerste plaats te doen om fraaie
kleureffecten van bonte kostuums, sierlijk kantwerk, markante tronies, vlotte
levendige standen, maar om wat die mensen ons te zeggen hebben. Het is best
mogelijk, dat zij niet aan ieder hetzelfde hebben mee te delen, omdat bij een
gesprek ook hij, die luistert, een actieve rol speelt; zijn houding en opnemingsvermogen zal de vorm en ook vaak de inhoud van het gesprek bemnvloeden.
3) Dr. F. Schmidt r Degener, Het blijvend beeld der Hollandse kunst'. — Amsterdam, 1949, blz. 87.
4) ibid., blz. 87.
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Daarom is het mogelijk dat Schmidt-Degener meedogenloos oordeelt over de
dames: „Verwelkte huid en dorre harten, dat is al wat Hals gezien heeft. Daar
zitten op de rij af, de verstokte onmeedogendheid, de verlepte gratie, de nurkse
huishoudster, de preutse malcontentigheid. En zij, die verreweg nog de elegantste is, een waaier in haar hand en handschoenen tussen haar vingers, hoe
ondraaglijk schapig staat ze te glimlachen en quasi-lieftallig te doen. Een
gelegenheidsplooi om haar dikke pruil-lippen verheelt haar grillig en oppervlakkig wezen niet. De grove persoon naast haar verraadt de zichzelf verterende
azijnigheid, de gebalde vuist, de gekrampte hand op het tafelkleed een schraapzuchtige gevaarlijke megêra. Dan de iets jongere links geplaatste regente; zelfingenomen onnozelheid en in dat loense tronie tevens iets geniepigs. Toch lijkt
ze nog onschuldig tegenover het bijna satanische schepsel rechts voor de tafel
gezeten: de hatelijkste van alien; een hard heerszuchtig karakter en stroeve
berekening in haar kouden, bijna wreden iblik" 5). Andere critici spreken over
de strengheid, domheid en kille reserve van deze vijf vrouwen 6). Gratama
noemt haar: „ongenaakbare, streng oordelende vrouwen" 7), terwijl Paul Claudel constateert: „zij zitten bij elkaar als Parthen, wikkend en wegend de belangen der aan haar zorgen toevertrouwde mannen, waarbij van medeleven en
deernis weinig sprake schijnt te zijn". Maar is dit oordeel wel juist ? Zijn deze
mensen zó streng en zonder medeleven? Is het wellicht niet, dat zij zich tegen
haar eigen gevoeligheid moeten beschermen door een pantser van uiterlijke
koelheid ? De vrouw ondergaat veel meer rechtstreeks dan de man het leed van
de ander. De man kan het desnoods objectiveren en observeren, het grijpt de
vrouw in haar wezen en in haar persoon. Haar enig behoud is voldoende
afstand nemen, maar dit zal vaak zo krampachtig geschieden, dat haar uitwendig
wezen verstart.
Het is ook niet waar dat de techniek de meester hier in de steek liet. Weliswaar is niet meer aanwezig de virtuoos, die in vroegere jaren met gemak en
zwier en een grote vanzelfsprekendheid kanten en brokaten had geschilderd en
een nieuw, gedurfd compositieschema harmonieus oploste. Maar de kracht van
zijn penseel is nog volledig aanwezig. Zijn toets is nerveuzer, zijn streek nog
losses geworden. Zijn kleuren werden meer ingetogen, maar niet minder rijk.
Vincent van Gogh zegt vol bewondering, dat Frans Hals wel zevenentwintig
kleuren zwart heeft. Details die afleiden worden nu weggelaten; het gaat om
de hoofdzaken. Hij gebruikt zijn kunst niet meer om „moor te doen, maar
vooral om waar te zijn. Juist hierin bereikte hij een meesterschap, dat herinnert
aan de kunst van enkelen der allergrootsten uit de kunstgeschiedenis. Zo schilderde hij op het einde van zijn leven twee regentenstukken die geen verval
betekenen in de kunst van Frans Hals, maar een machtige getuigenis zijn van
z'n huiveringwekkend-scherpe kijk op het wezen van deze goede en wellicht
minder-goede, maar in de diepe grond toch altijd armzalige mensen. Zo aangrijpend en navrant-realistisch beeldde Goya ook de koninklijke Spaanse familie
uit.
Deze regentenstukken zijn de voltooiing en ook de bekroning van Frans Hals'
levenswerk. Zij hebben zijn oeuvre verrijkt met een nieuwe dimensie; het kreeg
hierdoor een onvermoede diepte.
5) ibid., blz. 84 v.v.
6) Frans Hals Tentoonstelling, Catalogus. -- Haarlem, 1962, biz. 77.
7) G. D. Gratama, Frans Hals.
Den Haag, 1946, blz. 45.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONA AL

EDURENDE de laatste maanden van 1962 zijn door de verschillende comG
munistische partijen congressen gehouden, waarop behalve aangelegenheden betreffende de stand van zaken in de eigen partij en het eigen land ook de
betrekkingen tussen de communistische groeperingen in de wereld druk besproken zijn. Dit gebeurde allereerst op het achtste congres van de Bulgaarse
communistische partij, dat oorspronkelijk in augustus had moeten plaats hebben,
maar door interne meningsverschillen over verdere destalinisatie pas van 5 - 14
november in Sofia kon warden gehouden. Men besloot de politieke lijn van
Chroestsjef te blijven volgen en zuiverde enkele tegenstanders weg; het optreden
van Moskou in de Cuba-kwestie werd goedgekeurd en men wenste, dat het
Chinees-Indiase conflict spoedig zou warden beeindigd. Verder kregen de
aanwezigen te horen over een verbetering van de betrekkingen met Joego-Slavie
— ondanks ideologische geschillen — en over een verslechtering van die met
Albanie — juist als gevolg van ideologische meningsverschillen. De leider van
de Russische afvaardiging onderstreepte nog eens de veroordeling van het
„dogmatisme, revisionisme en sectarisme", waatbij Saeslov het dogmatisme
gevaarlijker achtte dan het revisionisme. Bij deze gelegenheid werden de Albanezen verdedigd door de Chinese delegatie, die alleen door Birma werd ge-

steund.
Praktisch hetzelfde beeld was te zien op het congres der Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij te Boedapest van 20 - 24 november, waar Kadar wel de
revisionistische stellingen van Tito veroordeelde, maar toch wenste te streven
naar een verbeterde verstandhouding met hem; verder deed ook hij een aanval
op de dogmatische en sectarische opvattingen in sommige andere partijen. Jets
duidelijker was bier de leider van de Russische delegatie, toen hij i.v.m. opmerkingen over Cuba de Albanese houding scherp veroordeelde. Weer was het
China, dat de verdediging van Albanie op zich nam en bier tevens een uiterst
scherpe aanval deed op Joego-Slavie.
Op het 10e congres der Italiaanse communistische partij van 2 - 8 december
in Rome werd weer duidelijker gesproken. De secretaris-generaal, Togliatti,
juichte Moskou's houding t.a.v. Cuba toe en noemde het Chinees-Indiase conflict
„onzinnig", omdat het uitermate schadelijk was voor de gemeenschappelijke
strijd tegen het imperialisme. Een veroordeling van de opvattingen van Albanie
werd gevolgd door verbazing over de Chinese steun aan dit tegen de gehele
communistische 'beweging gerichte optreden. Het grate woord kwam echter van
de Italiaan Pajetta, die een einde aan alle maskerade maakte door de verklaring,
dat met Albanie China werd bedoeld, lets, wat iedereen moist, maar nog niemand
zo openlijk had durven zeggen.
Hiermee zijn wij gekomen aan de kwestie waar het om gaat n.l. de onderlinge
meningsverschillen tussen Moskou en Peking; terwijl Chroestsjef na Cuba weer
spreekt over vreedzame coexistentie, houden de Chinezen vast aan hun mening,
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dat een oorlog tegen het kapitalisme onvermijdelijk is; het interesseert Mao
nauwelijks, dat dit een kernoorlog zou warden, maar Chroestsjef meent, dat
— alhoewel hij zegt een dergelijke oorlog zeker te zullen winnen — de prijs van
miljoenen slachtoffers te groot is om iets te bereiken, dat ook met vreedzame
middelen kan worden verwezenlijkt. Hij stoort zich niet aan de kritiek van Mao
en blijkt — en dit tot grote teleurstelling van Peking — ook in Moskou sterk
genoeg te staan om zijn politieke zienswijze door te zetten.
Zijn politiek van verzoening met Joego-Slavie, die in 1955 werd begonnen
maar werd onderbroken door de sympathie van Tito voor de Hongaarse opstand
in 1956, werd dit jaar ondanks hevige verwijten van Mao aan het Russische
adres voortgezet door bezoeken van Gromyko, Russisch minister van Buitenlandse zaken, en later van Brezjnev, president der USSR, aan Belgrado. Begin
december ging Tito naar Rusland en werd daar zeer hartelijk ontvangen. Dit
betekent niet, dat hij zijn nationaal-communisme heeft prijs gegeven en voortaan
trouw de leiding van Moskou zal volgen, maar het wil wel zeggen, dat beide
figuren inzien, dat zij op dit ogenblik elkaar goed kunnen gebruiken. Tito voelt
zich politiek sterk genoeg om het zonder Moskou te kunnen stellen, maar
economisch is hij liever niet alleen afhankelijk van de handel met de Westerse
landen; hij stelt er daarom prijs op contacten te leggen met Rusland en de
COMECON. Misschien heeft Chroestsjef Tito harder nodig dan omgekeerd;
internationaal heeft zijn prestige door Cuba toch wel geleden en door nauwere
contacten met Tito als leider der niet-gebonden landen hoopt hij zijn vat op de
rest weer te herstellen. En ook al waarschuwt hij in zijn nieuwjaarsrede, dat de
onenigheid met China een familieruzie is, die bij een aanval van andere zij de
weer onmiddellijk uit de weg zal zijn geruimd en plaats zal maken voor hechte
eensgezindheid, hij zal het toch wel raadzaam vinden om in deze ruzie een
beetje sterker te staan door een goede verstandhouding met Joego-Slavie.
Als er al een zeker verzet in het Kremlin is geweest tegen het optreden van
Chroestsjef in de kwestie Cuba, dan heeft het toch niet voldoende betekend om
zijn positie ernstig te ondermijnen. Dit bleek uit de drastische reorganisatie van
de partij door Chroestsjef voorgesteld op de plenaire vergadering van het
Centraal Comite der CPSU, die op 19 november werd geopend. Deze voorstellen, die 23 november unaniem werden goedgekeurd, komen er op neer, dat de
partij op lager niveau gesplitst wordt in twee organisaties n.l. een voor de
industrie en een voor de landbouw, die alleen in de hogere regionen nog over
gemeenschappelijke organisaties beschikken. Volgens Chroestsjef is het doel
hiervan de invloed van de partij in het economische Leven te versterken om zo te
komen tot een verdere verhoging van de levensstandaard in welk verband hij
speciaal pleitte voor de uitbreiding van de produktie van verbruiksgoederen.
In Westelijke kringen is men nu van opvatting, dat Chroestsjef heel goed
inziet, dat hij niet in staat is om alles tegelijk te verwezenlijken. Moeilijkheden
met China en verhoging van de economische welvaart in de Sowjet-Unie kunnen
niet gepaard gaan met een scherp optreden in de 'buitenlandse politiek. Succes
op dit laatste terrein zou slechts te bereiken zijn als het Westen zich niet zou
verweren en nu in de Cubaanse crisis gebleken is, dat de Verenigde Staten dit
eventueel wel willen doen, moet hij zich matigen en weer gaan praten over
vreedzame coexistentie. Vandaar ook een minder sterke drang op Berlijn; zdfs
de Oost-Duitser Ulbricht heeft gesproken over het zoeken naar een compromisoplossing inzake Berlijn en niet meer over het sluiten van een vredesverdrag
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tussen Rusland en Oost-Duitsland en in dezelfde tijd kondigde ook hij aan, dat
er grotere aandacht zou worden besteed aan de verbetering van de economische
toestand van het land.
De positie van de regering Macmillan in Engeland is de laatste tijd beduidend
zwakker geworden zoals bij tussentijdse verkiezingen voor het Lager Huis herhaalde malen is gebleken. Bovendien vorderden de onderhandelingen in Brussel
over toetreding van Engeland tot de EEG nauwelijks en hield de Amerikaanse
oud-minister van Buitenlandse taken, Dean Acheson, op 5 december een cede,
waarin hij tot grate woede van veel Engelsen niets meer of minder zei dan dat
de rol van Engeland als zelfstandige mogendheid was uitgespeeld en dat zijn
politieke macht even zwak was als zijn militaire. Tenslotte maakte de regering
der V.St. bekend, dat zij er weinig meer voor voelde am de verdere ontwikkeling
van de Skyboltraket, waarop de gehele onafhankelijke Engelse kernmacht zou
moeten berusten, voort te zetten, daar dit te kostbaar was gezien ook de geringe
tot nu toe bereikte resultaten.
Macmillan heeft geprobeerd verandering in de situatie te brengen. Hij ging
voor besprekingen met president de Gaulle naar Rambouillet en hoopte, dat
Frankrijk enigszins zou willen tegemoet komen aan de landbouwverlangens van,
Engeland en zo de toetreding tot de EEG zou vergemakkelijken. De Franse
president is weinig enthousiast over de toetreding van Engeland, maar hij weet,
dat hij deze niet kan verhinderen als Engeland de voile prijs zou willen betalen;
hij voelt er dus vanzelfsprekend niets voor om het proces te vergemakkelijken.
Misschien zou de Gaulle toeschietelijker zijn geweest, als Engeland bereid zou
zijn geweest op nucleair gebied met Frankrijk samen te werken, maar dit zou
betekend hebben, dat de samenwerking tussen Engeland en de V.St. zou worden
verbroken en daar bleek Macmillan ook na de Skybolt-affaire niets voor te
voelen.
Vervolgens sprak de Engelsman op de Bahama-eilanden met president Kennedy. Hier waren de beide staatslieden het in Nassau betrekkelijk snel eens;
bij na op de dezelfde dag dat voor het eerst na vijf mislukkingen een proef met
een Skyboltraket slaagde, besloten beiden, dat de verdere ontwikkeling zou
worden gestaakt. Engeland zal nu polaris-raketten krijgen, die het in geval van
nood mag gebruiken ter verdediging van zijn nationale belangen; het blijft dus
een zelfstandige kernmacht. Er is echter een grate "maar" bij; allereerst moet
Engeland een jaar of vijf langer wachten dan in het skybolt-project was voorzien, omdat het eerst een aantal kemduikboten moet gaan bouwen om deze
raketten of te schieten; verder blijft er feitelijk weinig van de zelfstandigheid
over, doordat het de voorwaarde heeft moeten aanvaarden, dat de te vormen
kernmacht een onderdeel zou zijn van een toekomstige multi-laterale NATOkernmacht. Al met al ontstaat nu de vreemde situatie, dat Engeland de hoop
op toetreding tot de EEG lijkt te gaan opgeven en zoekt naar versteviging van
de banden met de V.St., terwij1 deze laatsten vurig pleiten voor aansluiting van
Engeland bij Europa om zo de kracht daarvan te vergroten.
Er zijn reeds enige tijd ernstige moeilijkheden in het Arabische staatje Yemen.
Op 27 september 1962 brak er een opstand uit tegen Imam al-Badr, die kort
tevoren zijn overleden vader was opgevolgd; de opstandelingen, geleid door
kolonel Sallal, riepen de republiek uit, die vrijwel onmiddellijk werd erkend
door de S.U. en de VAR, terwijl Saoedi-Arabiè en Jordaniè dit weigerden. De
laatsten steunden een contra-revolutionaire beweging in Yemen, hetgeen er toe
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leidde, dat president Nasser militaire hulp beloofde aan Sallal, die zich op zijn
beurt uitsprak voor een herstel van de unie met Egypte. Vanaf het begin werd
de ontwikkeling nauwkeurig gade geslagen door Engeland, speciaal i.v.m. zijn
protectoraat Aden; het vroeger in 1962 door Engeland geopperde plan om een
Z. Arabische federatie te vormen, waartoe Aden en elf andere Arabische vorstendommen zouden behoren, was in Aden — vooral tengevolge van de grate
verschillen in welvaart tussen Aden en de andere gebieden — nooit toegejuicht
en met vreesde nu voor sympathie met de republikeinse beweging in Yemen.
Er bestond gevaar, dat dit conflict zou uitgroeien tot een algemene Arabische
oorlog, die weer kon leiden tot een crisis tussen Oost en West. Dit dreigde
temeer, daar Sallal met een plan kwam om alle landen van het Arabische schiereiland te maken tot een grate republiek en de ,bevalking van Saoedei-Arabie
alvast opriep zich te ontdoen van koning Saoed. Syria, dat sympathiek staat t.o.
de republikeinse beweging van Sallal maar niets voelt voor een EgyptischYemenitische unie, deed op 6 november een beroep op zeven Arabische staten
t.w. Marokko, Algerije, Tunesie, Libie, Soedan, Libanon en Irak, am een Arabische oorlog in Yemen te voorkomen, tot nu toe echter zonder succes. Ook
Israel was bezorgd, omdat het de Egyptische invloed zag toenemen. Tot voor
kort had van de W. mogendheden alleen W. Duitsland het bewind van Sallal
erkend; de V.St. waren vooral bezorgd voor hun olie-belangen in Saoedi-Arabie.
Hier staat echter tegenover, dat het sterk tirannieke 'bewind der Imams Yemen
tot een zo groat verval heeft gebracht, dat Sallal, die behoorde tot een imamgetrouwe groep, in republikeinse richting werd gedreven. Hij wil talrijke hervormingen invoeren, waartoe behalve economische maatregelen ook behoren
afschaffing van de slavernij en emancipatie van de vrouw. Zelfs koning Saoed
zag zich hierdoor gedwongen in eigen land een poging te doen eveneens hervormingen door te voeren. Ook de V.St. hebben nu onlangs besloten am de
belangen van het yolk hoger te stellen dan het belang van een of ander autocraat en hebben het 'bewind van Sallal erkend.
Laten wij tenslotte nog even wijzen op twee andere moeilijkheden, waarmee
Engeland werd geconfronteerd. Allereerst het uiteenvallen van de in 1953
ontstane Centraal-Afrikaanse Federatie van N. en Z. Rhodesia en Nyassaland;
toen bij verkiezingen in dit laatste land duidelijk bleek, dat de overgrote meerderheid niets van de federatie wil weten, gaf Londen toestemming tot uittreden;
men verwacht, dat spoedig ook N. Rhodesia dit voorbeeld zal volgen.
Een opstand tegen het Britse „kolonialisme" brak op 8 december uit in
Broenei in N.W. Borneo, dat ander Brits protectoraat staat. Men meent, dat de
oorzaak van dew opstand moet worden gezocht in het verzet tegen de plannen
tot het vormen van de federatie Malesie, bestaande uit Malakka (Maleise federatie), Singapore en de Britse gebieden in N. Borneo, die in 1963 zouden warden verwezenlijkt; een deel van de bevolking van Broenei zou om economische
en culturele redenen weinig voor deze plannen voelen. Daar komt nog bij, dat
de Philippijnen aanspraak maken op Brits N. Borneo, Broenei en Serawak en
dat men de houding van Indonesie niet vertrouwt; men weet, dat Indonesie
tegen de federatie Maleisie gekant is, en men kon dus van die zijde sympathie
voor de opstand verwachten, maar het is niet duidelijk of Soekarno en ev. ook
de opstandelingen nu ook aansluiting van de Britse gebieden bij Indonesie nastreven. De opstand is inmiddels onderdrukt.
J. Oomes
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BELGIE
Op 8 en 9 december hield de Christelijke Volkspartij een kongres te Brussel.
De betekenis van dergelijke algemene bijeenkomsten waar men de stem zou
moeten vernemen van de kaderleden, en onrechtstreeks ook van de 'basismilitanten, is nogal omstreden. Zonder zulke mime kontaktname loopt elke partijleiding gevaar de nauwere aansluiting bij de politieke en psychologische werkelijkheid te verliezen. Anderzijds neemt zulk een kongres, of een daarmee vergelijkbare zogeheten „algemene raad", een bijna massaal karakter aan, wat hinderlijk
is voor een echte gedachtenwisseling. Hoe dan ook, wie niet geregeld dergelijke
bijeenkomsten bijwoont heeft een onvolledig beeld van wat een politieke partij
feitelijk is, en onderschat de moeilijkheden waarmee een partijleiding dient of
te rekenen.
Het kongres van de C.V.P. is tamelijk rustig verlopen. De Waalse vertegenwoordigers uitten hun ontevredenheid en vernieuwden de leiding van hun eigen,
Waalse vleugel bijna totaal. Maar andermaal bleek de natuurlijke logheid van
dergelijke massavergaderingen, die zeker niet het doelmatigste middel zijn om
de wisselwerking tussen de leiding en de basis te verzekeren. De Waalse kritiek
was te weinig gekoncentreerd rond konkrete punten, en gaf geen aanleiding tot
een samenhangend optreden. Alles verzandde uiteindelijk in ellenlange tussenkomsten waarin geen bruikbare kern zat voor een inieuw partijbeleid.
Het was rond de Katangese kwestie dat de oppositioneel-gezinde Walen een
min of meer gesloten front vormden, aangevoerd door de senaatsvoorzitter
Struye, die aan de partijleiding en aan de C.V.P.-ministers een standpunt of
tenminste een formulering trachtte op te dringen die onaanvaardbaar zou geweest zijn voor de minister van buitenlandse zaken, de heer Spaak. Enkele weken
nadien bleek uit de gebeurtenissen in Katanga zelf dat de voorzichtige houding
van premier Lefevre in de huidige omstandigheden gegrond was, en het best
beantwoordde aan de feitelijke aktiemiddelen van de regering.
De belangrijkste konklusies die uit het kongres kunnen getrokken worden zijn
van zeer algemene aard en 'betreffen de fundamentele waarde van de partijpolitiek. Een demokratische kontrole op de partijleidingen veronderstelt de
geregelde bijeenkomst van de kaders en van de basismilitanten. Maar zodra die
vergaderingen een massaal karakter aannemen, is hun doeltreffendheid gering.
Verder blijkt telkens opnieuw dat een groat deel van de aanwezigen niet boven
een gemiddeld nogal laag peil uitkomt, en dat zelfs de meeste mandatarissen
niet in aanmerking komen om aan opinievorming te doen over algemene beleidskwesties. Het is meestal zo, dat ook kamerleden, senatoren en ministers slechts
zelden verder zien dan de nogal beperkte horizont van het gewest of de klassebelangen vertegenwoordigen.
Een flinke dosis illusieloos realisme bij de beoordeling van de mogelijkheden
der parlementaire demokratie is derhalve hoogst wenselijk. Opdat een partijleiding haar programma zou kunnen verwezenlijken, moet een bestendige stuwing uitgaan van de basis. Een handvol leden van de hogere partij -instanties is
niet in staat vruchtbaar werk te verrichten zo de basis dit beleid niet begrijpt,
schraagt en zelfs inspireert. Maar dat fundamentele draagvlak, ook van de
grootste partij van het land, is zwakker dan velen vermoeden, en er bestaat een
opvallend gebrek aan geschoolde kaderleden op alle niveau's van de partij.
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Dit gebrek voelt men aan bij de C.V.P. Bij de andere partijen is het misschien
nog nijpender.
Een week na het kongres van de C.V.P., van 15 tot 18 december hield het
Algemeen Belgisch Vakverbond zijn kongres. Op de dagorde kwamen punten
voor die heel anders waren dan die welke de C.V.P. behandeld had. Maar ook
bij het A.B.V.V. bleek hoe log de massa op zulk een groat kongres eigenlijk
toch is. Zolang de leiding niet totaal gediskrediteerd is door opvallende mislukkingen of misrekeningen, is ze meestal in staat ook de scherpste kritiek te
kanalizeren. Op het kongres van het A.B.V.V. werd de leiding door velen
afgekeurd. Het wetsontwerp inzake de handhaving van de orde wordt door vele
socialistische syndikalisten gewantrouwd, maar als het erop aan komt een andere
houding aan de leiding op te dringen, valt de kollektieve wil uiteen in de talrijke paragrafen van resoluties en tegen-resoluties, waarvan de bespreking zo
verward wordt dat de massa ze niet meer kan volgen. De Waalse tegenstand
'belette niet dat het A.B.V.V.-bestuur in zijn funkties bevestigd werd, en dat de
socialistische ministers hun werk in de regering .normaal kunnen voortzetten.
De Vlaamse-Waalse spanningen zouden hebben kunnen leiden tot een tweeledige ombouw van het A.B.V.V. en de invloed van de Mouvement Populaire
Wallon is zeker niet verdwenen. Maar deze netelige kwesties werden verdaagd
tot een volgend kongres, waarvan niemand weet wanneer en in welk klimaat het
zal gehouden warden.
Ondertussen kan de regering Lefevre haar werkzaamheden voortzetten in
betere omstandigheden dan enkele maanden geleden verwacht werd, en voltrekken de besprekingen over de Vlaams-Waalse verhoudingen zich in een kontaktkommissie die door de gematigden beheerst wordt, en die geen diepgaande
wijzigingen van de grondwet zal voorstellen wanneer de tijden rijp zijn voor de
verkiezing van een grondwetgevende vergadering.
Op het C.V.P.-kongres kwam oud-minister De Schrijver naar voren met een
ontwerp dat in al zijn onderdelen zeer gematigd is, en wie meer Wilde bleek
niet in staat met kans op succes een tegenvoorstel te doen.
We hebben de indruk dat towel in de C.V.P. als in de B.S.P. de gematigden
het heft vast in handen hebben. Ze zijn resoluut tegen het federalisme. Aan de
grondwettelijke opbouw van Belgie wensen ze zo weinig mogelijk te veranderen,
in afwachting dat over vigtien a twintig jaar de supranationale noden zo dringend zijn geworden, dat ze de Waals-Vlaamse spanningen voor goed op de
achtergrond zullen dringen. Dat is althans de visie van degenen die het partijleven beheersen.
Ondertussen verliepen de parlementaire werkzaamheden tamelijk snel, en
werden er begrotingen goedgekeurd zonder dat het ooit tot een echte tegenstelling kwam. Of de wil nog aanwezig is om de wet inzake de vastlegging van
de taalgrens te laten volgen door de andere twee ontwerpen, waarvan destijds
gezegd is dat ze een onverbreekbare eenheid vormen met het taalgrensontwerp,
wordt door velen betwijfeld. Het betreft de aanpassing van de bestuurlijke taalwet en van de regeling inzake onderwijs. De heer De Saegher, voorzitter van de
Vlaamse vleugel van de C.V.P. heeft van de nieuwjaarsdagen gebruik gemaakt
om de openbare mening in Vlaanderen voor te bereiden op een afwachtende
houding zonder veel initiatief.
De sterkste figuren van de regering - de heren Spaak, Segers, Lefevre
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zijn zeker niet geneigd inag wetgevend werk te verrichten inzake de VlaamsWaalse verhoudingen wanneer ze er niet uitdrukkelijk toe gedwongen warden.
Ze zouden deze hinderlijke materie maar liefst laten rusten. Of de Vlaamse
rechterzijde sterk genoeg is am die zwaartekracht te overwinnen, zal in dit
nieuwe jaar moeten blijken. Kan ze het wetgevende raderwerk niet op gang
brengen, dan zal ze vermoedelijk wel enige wrevel opwekken in Vlaanderen,
maar momenteel wordt er weer weinig aan het kiezerskorps gedacht. Indien de
C.V.P. verliezen zou lijden bij de volgende verkiezingen, zullen die denkelijk
toch gekompenseerd warden door overeenkomende verliezen van de B.S.P. Die
achteruitgang zal beperkt blijven tot geringe verschuivingen, en niets veranderen
aan de wezenlijke stellingen van de drie grootste partijen. Dat lijkt ons zo ongeveer de sfeer te zijn waarin het nieuwe j aar begonnen werd.
De voornaamste zorg van de regering betrof Katanga. Er bestond sedert lang
een ver-wijdering tussen het beleid van de heer Spaak en de stemming van onze
landgenoten in Katanga. Maar die diskrepantie Fnam de regering op de koop toe.
Er viel toch niets aan te veranderen. De regering stemde haar houding grotendeels of op het beleid van de O.V.V. en van de Verenigde Staten, zonder zich
nog te vleien met de hoop dat ze hiervoor veel begrip zou vinden te Elisabethstad. In Belgie zelf waren de behoudsgezinde kringen het niet eens met dit
stuk regeringspolitiek, maar een koalitie tussen de B.S.P. en de christen-demokraten is stevig genoeg om dit verzet te neutraliseren.
Met de grate ekonomische belangengroepen in Katanga heeft de regering
onderhandeld in de hoop tot een parallelle politiek te komen. Dat is echter niet
geschied. Feitelijk is de houding van de grate ekonomische groepen in Katanga
ondoorzichtig geweest tot het einde, d.w.z. tot de O.V.V. over veel meer militaire machtsmiddelen beschikte dan de heer Tsjombe, dank zij de hulp die de
V.S.A. in mime mate begonnen te verlenen. Zander veel misbaar hebben de
ekonomische grootmachten zich dan neergelegd bij de nieuwe machtsverhoudingen. Meteen was de basis verdwenen waarop Tsjombe's regiem rustte.
We denken niet dat de regering Lefêvre-Spaak het erg zal te verduren krijgen
wegens de loop die de gebeurtenissen in Kongo genomen hebben. Alles samen
genomen getuigt het regeringsbeleid van meer vooruitzicht en van meer werkelijkheidszin dan de politiek gevolgd door onze landgenoten in Katanga zelf,
waarmee we dan de ekonomisch-sterke kringen bedoelen. De „gewone" blanken
in Katanga waren niet in staat een andere houding aan te nemen dan de louter
pragmatische. Geestelijke invloed kon het moederland op hen niet uitoefenen,
en die ondoordringbaarheid voor elkaars standpunten was wederkerig. In Belgie
zijn die spanningen beperkt gebleven tot schermutselingen winder grote ernst,
maar op sommige ogenblikken kon men toch aanvoelen hoe een land als Frankrijk in veel ernstigere omstandigheden (in Algerije) logischerwijze afgedreven
is naar een pre-revolutionaire toestand waaraan alleen een regiem met autoritaire
trekken een einde kon maken. Dat is dan toch een beproeving die de Belgische
de-kolonisatieperiode gespaard gebleven is.
Hektor de Bruyne

Forum
Het visioen
van Teilhard de Chardin
Pierre Teilhard de Chardin S.J. schreef
tussen 1938 en 1940 te Peking zijn boek:
Le Phenomene Humain. De publikatie
kon pas plaats vinden in 1955, na zijn
dood. Het tweede belangrijke boek van.
Teilhard, Le Milieu Divin, werd geschreven in 1926 en uitgegeven in 1957. Elk
tijdschrift, dat zichzelf respecteert, bevat
sindsdien meerdere artikelen over het
wereldbeeld van Teilhard. Zelfs de kranten menen niet achter te mogen blijven.
Ook verschenen inleidingen in boekvorm,
in het nederlands taalgebied zelfs een
drietal (Wildiers, Delfgaauw en Kopp).
Al deze publikaties zijn nuttig, omdat het
haast onmogelijk is om zonder gids wegwijs te worden in de teilhardistische gedachtengang.
Wat ons echter tot voor kort nog ontbrak, was: een zelfstandig, kritisch theologisch onderzoek naar de christelijke
houdbaarheid van Teilhard's denkbeelden. Halverwege 1962 werd deze leemte
gevuld door twee theologische studies
van twee theologische vaklieden: de Lubac en Smulders. De laatst genoemde
heeft aan zijn boek de titel gegeven: het
Visioen van Teilhard de Chardin.
Het zijn twee gedegen studies, die beide gunstig zijn uitgevallen met betrekking tot de vraag naar de rechtzinnigheid van Teilhard's gedachtenwereld. In
romeinse kringen echter bestaat een
groep, rondom het theologisch tijdschrift
Divinitas, die zich beijvert om de onrechtzinnigheid van Teilhard aan te tonen. Pater Smulders heeft in zijn boek
met deze Divinitas-kliek afgerekend.
Heel rustig, maar beslist. Wanneer men
aan Teilhard, vanuit deze hoek, „imperialisme van de stof" verwijt, dan constateert de maastrichtse theoloog, dat men
hem „averechts verstaat. Met meer recht
zou men kunnen spreken van een imperialisme van de geest" (blz. 97 98). De
echte moeilijkheid schuilt blijkbaar precies aan de tegenovergestelde kant, hetgeen een aanmerkelijke vergissing betekent. „Het is mij
zo schrijft Smulders
op blz. 109
een raadsel hoe iemand,

die een aantal werken van Teilhard heeft
gelezen, kan schrijven, enz." (en dan
komt er jets, dat de moeite van het overschrijven niet loont). Elders vindt hij een
bepaalde Divinitas-uitleg „onbillijk en
getuigend van weinig onderscheidingsvermogen" (blz. 159); „men heeft
baar niets begrepen van wat het kernstuk van zijn (d.i. Teilhard's) gedachten
is. De vraag rijst, door wat voor gekleurde bril men hem heeft gelezen" (blz.
176).
De schrijver heeft ook geen last van
„aanzien des persoons" ten opzichte van.
Teilhard zelf. In dit opzicht is het instructief een vergelijking te maken van
zijn boek met La pensee religieuse du
Pere Teilhard de Chardin van Henri de
Lubac s.j.
Ook de Lubac veroorlooft zich een
kritische stellingname op meerdere,
meestal niet onbelangrijke punten. Maar
de Lubac doet het altijd met een fluwelen
hand. Omtrent de centrale stelling van
Teilhard, volgens welke nl. de mens de
sleutel is van alle natuurwetenschap,
schrijft de Lubac heel mild, dat het beter
ware geweest, indien Teilhard zijn grondstelling wat breder en duidelijker had
willen ontwikkelen (mieux analyser et
mieux etablir, blz. 243); ook de Lubac is
geen bewonderaar van Teilhard's terminologie, die hij ongebruikelijk en verwarrend (insolite et deroutante) acht. Maar
in deze en tal van andere wendingen is
de Lubac voortdurend op zijn hoede, om
ketterjagers zo weinig mogelijk in de
kaart te spelen.
Pater Smulders houdt minder rekening
met mogelijk misbruik van zijn tekst. Hij
kritiseert Teilhard frank en vrij in de
overtuiging ongetwijfeld, dat het gehele
stelsel voldoende bestand is tegen kritiek.
Gewoon rechtuit schrijft hij, dat „de
tragiek van de zonde wezenlijk ernstiger
is dan Teilhard het (in deze teksten)
voorstelt" en „dat zijn blik op de kosmos
te behagelijk is" (blz. 227).
De ernstige afkeuring, die men bij
Smulders kan lezen betreft de „kosmische
natuur" van Christus, naar Teilhard's
opvatting. Teilhard zo schrijft hij —
„gevormd in een wat starre en forma-
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listische school-theologie, heeft zich nooit
de moeite gegeven, om de beweging van
de eigentijdse theologie te volgen. Daaruit alleen in de enormiteit te verklaren
(niet te verontschuldigen) over de derde,
kosmische natuur van Christus" (blz.
337).
Een man, die onbewimpeld zijn bezwaren uit, verdient een bijzonder vertrouwen, waar hij prijst. Dit vertrouwen
wekt Pater Smulders, waar hij de oerchristelijke elementen signaleert in zijn
onderwerp. Als beoefenaar van de geschiedenis van het dogma te Maastricht,
is de schrijver vertrouwd met teksten, die
stammen uit een andere denkwereld dan
de onze. Hij heeft Teilhard fair gelezen.
Hij heeft bovendien alle bereikbare (en
enige onbereikbare) geschriften van Teilhard gelezen. Door breedheid van documentatie en scherpzinnige verwerking
van het materiaal heeft hij een boek tot
stand gebracht, dat met kop en schouders
uitsteekt boven de stroom van commentaren, die voortdurend gepubliceerd worden. Het verschijnen van Het visioen van
Teilhard de Chardin is geworden tot een
evenement in de Kerk, die een antwoord
zoekt op de uitdaging van de huidige
wereld.
De opbouw van het boek is doorzichtig. Na een inleidend biografisch hoofdstuk, zet de schrijver in zijn eerste deel de
evolutie uiteen tot aan de mens, gevolgd
door een tweede deel, dat de evolutie
binnen de mensheid behandelt.
Wie ooit gepoogd heeft om het stelsel
van Teilhard helder en bondig uiteen te
zetten, zonder goedkoop over allerlei
reele vraagstukken heen te glijden, is herhaaldelijk onderworpen aan de verzoe
king, om het betoog te onderbreken met
een uitwijding. De Lubac heeft gemeend
aan deze bekoring weerstand te moeten
bieden, en hierdoor heeft zijn boek aan
overzichtelijkheid en overtuigingskracht
ingeboet. Pater Smulders echter onderbreekt zijn exposé viermaal met een inlas
over de schepping (eerst wijsgerig, daarna theologisch) over de erfzonde en over
het monogenisme. Deze „aanhangsels (zoals de auteur ze al te bescheiden
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noemt) zijn parels. Het zijn afgeronde
gehelen, die apart gelezen kunnen worden
en regelrecht ingaan op alle vragen, die
door het Teilhardisme worden opgeworpen.
Het boek eindigt met een derde deel
over de spiritualiteit, die aanhaakt aan
dit nieuwe wereldbeeld. Het is een prachtig slot, dat bij mijn weten, tot op heden,
nergens werd overtroffen in oorspronke
lijkheid, diepte en katholiciteit.
H. van Waesberghe S.J.
De vrouw en het heil der wereld
Paul Evdokimov is hoogleraar in de
theologie aan de, onder de jurisdictie van
Konstantinopel staande, orthodoxe universiteit St. Serge te Parijs. Zijn boek La
femme et le salut du monde heeft sinds

1958 sterk de aandacht getrokken. De
Nederlandse vertaling wordt aangekondigd als een studie „die getuigt van stoere werkkracht en diepe liefde en die in
brede visie een synthese biedt van oosterse beschouwing en westerse scherpzinnigheid". En al kennen we de waarde
van dergelijke uitspraken op boekomslagen, in dit geval geeft zij terecht aan,
hoe belangrijk de verschijning van dit
boek is. Het onderwerp is veel omvangrijker en de betekenis is veel grater dan
de titel doet vermoeden. Want hoewel
deze studie handelt over de charismata
van de vrouw, heeft de schrijver deze
terecht geplaatst in het veel ruimere kader van een christelijke antropologie in
het algemeen. Hij zoekt de rechtvaardiging van zijn werk dan ook in de confrontatie van verschillende antropologieen, die kan voeren tot een diepgaand
oecumenisch gesprek.
Deel I -- ongeveer de helft van het
boek is gewijd aan het bijeenbrengen
van een aantal belangrijke bouwstenen
hiervoor. Van grote betekenis is het, dat
de schrijver daarbij een aantal algemene
problemen bespreekt, die thans volop in
discussie zijn. Door de wijze waarop dit
gebeurt kan dit een bevrijding betekenen
voor menige westerse christen, die hier

1) Paul Evdokimov, De vrouw en het hell der wereld. De charismata der vrouw bezien in het licht
van de christelijke anthropologic. - Vert. De Forel, Rotterdam, 1962, 335 pp.
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een antwoord vindt op zijn eigen onbehagen. Daarom is dit boek niet alleen
van belang voor de vrouw en voor degenen die zich met het „vrouwenvraagstuk- bezig houden, maar voor alien die
intens willen medeleven met wat er thans
gaande is in de Kerk 2).
Deel II draagt als opschrift: De bijbelse Eva en de vrouw in de geschiedenis,
waarbij de schrijver bijzondere aandacht
besteedt aan de Russische vrouw, haar
betekenis voor het geloof in het huidige
Rusland, en het aandeel dat de „startzi"
door hun geestelijke vorming van de
vrouwen daarin hebben gehad. Staretz
Ambrosij en Sint Serafim van Sarov, de
twee grootste geestelijke gestalten uit de
XIXde eeuw en misschien wel uit de gehele geschiedenis van Rusland, hebben
zich ingezet voor de geestelijke opvoeding
van de vrouw, in merkwaardige tegenstelling tot wat er in het algemeen in de
westerse kerk is gebeurd. Friedrich Heer
geeft van dit laatste in Das Mittelalter
1100-1350 een beklemmende schildering.
Deel III handelt over de archetypen.
Christus als archetype van de mensheid,
in wie volgens Gal. 3, 2 geen man is
noch vrouw; de Theotokos archetype
van het vrouwelijke en Sint Johannes de
Doper archetype van het mannelijke.
Terwijl het boek wordt besloten met een
beschouwing over de charismata van man
en vrouw.
Zelf constateert de schrijver dat „de
scheppende aanpassing aan de gedachte
der Vaders, een herbronning van elementen der traditie en een krachtige synthese
van verschillende wetenschappen waarschijnlijk het meesterwerk van onze twintigste eeuw zal zijn". Dit merkwaardige
boek zal hiertoe zeker een bijdrage vormen. Maar zijn invloed zal ongetwijfeld
ook verder reiken, nu het in vertalingen
(reeds is een Duitse vertaling verschenen) een groter publiek bereiken kan, dat
zeker het oorspronkelijke werk, in moeilijk Frans geschreven, niet ter hand zal
nemen, maar wel in hoge mate geinteresseerd is in deze problematiek. Het is het
eerste in het Nederlands vertaalde ortho-

dox-theologische werk, met een Nederlands „imprimatur-. Aanvullende noten
maken de lezer er opmerkzaam op, waar
het betoog van de schrijver afwijkt van
de leer van de R.K. Kerk. Dit gebeurt
slechts driemaal. Voor allen die streven
naar de juiste plaats van de vrouw en
haar eigengeaarde bijdrage aan het menselijk bestaan in zijn volheid is dit boek
vermoedelijk van uitzonderlijke betekenis,
omdat zij bier een beschouwingswijze zullen aantreffen, die de „tweezaamheid van
de mens- volledig tot haar recht laat
komen.
Aileen al door zijn geschapen-zijn naar
het beeld van God, de Ene en Drievoudige, treedt de mens zelf op als levend
theologisch raadsel; hij wordt de theologische plaats bij uitnemendheid. Als kernprincipe maakt het „beeld- twee methoden mogelijk, een opklimmende en een
afdalende. Doorvorst Sint Augustinus de
menselijke ziel en klimt hij van het daarin
gegraveerde beeld op tot het Godsbegrip
.... dan maakt hij methodologisch gezien
een antropologie van God. De Oosterse
Kerkvaders, waaronder de schrijver in
dit verband met name Sint Gregorius
van Nyssa noemt, gaan om de mens als
beeld van de Zijnde te bepalen, uit van
God, en zo bouwen zij een theologie van
de mens op.
Dit hangt overigens of van het tijdstip
waarop men de mens situeert. Men kan
hiervoor uitgaan van zijn val en dan zijn
lotsbestemming enkel tussen de parentheses van de historie beschouwen. In dit
geval begint men de Bijbel te lezen bij
het derde hoofdstuk van Genesis en eindigt bij het Laatste Oordeel.
Voor het Oosten vormt het goddelijk
element der menselijke natuur: de imago
Dei, de grondsiag van de antropologie.
Deze antropologie begint al voor de erfzonde. En het is bij de Oosterse Vaders
steeds de eerste lotsbestemming, de Edenstaat die het menselijk wezen, zelfs na de
val bepaalt en zijn stempel drukt op het
aardse bestaan.
De strekking van het boek kan wellicht
het best worden samengelezen uit de in-

2) De hoofdstukken handelen resp. over: De samenstelling van het menselijk wezen; Beeld en
gelijkenis van God; Oorsprong en uitersten; Ascese, mystieke ervaring en het vis a vis met de heiligheid; Het koninklijk priesterschap; De Kerk in de wereld en de Iaatste dingen.
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leading. „Klages is op de goede weg,
wanneer hij uitgaat van een gepolariseerd
geheel, waarbij het mannelijk wezen gezien wordt als doordrenkt met dat van de
vrouw, en het vrouwelijke wezen als
doordrenkt van dat van de man. Bachofen
daarentegen draait de zaak weer om,
wanneer hij stelt dat de vrouw haar
waarde slechts ontleent aan haar verhouding tot de man. Men zal moeten kiezen.
Ofwel man en vrouw hebben, zelfs bij
hun verschil, in dezelfde mate hoewel elk
volgens eigen natuur: schaduw en licht,
positief en negatief, verkeerde en goede
zijden, waardoor zij elkaars goede en onmisbare aanvulling betekenen (vermogen
om iets logisch te analyseren, vermogen
iets intultief en onmiddellijk aan te voelen, enz.); ofwel we hebben te doen met
de niet op te heffen tegenstelling tussen
Yang en Yin; passief en actief; tussen
aarde, nacht, chaos enerzijds en lucht,
dag en orde anderzijds. De gemakkelijke
contrasten-methode loopt noodzakelijk uit
op een onoplosbaar conflict van tegenstellingen; met als gevolg een volkomen
afhankelijkheid van de een ten opzichte
van de ander ofwel een volkomen onafhankelijkheid van tegengestelde sferen".
,,Niet dit of dat vrouwelijk wezen, zelfs
niet het vrouwelijk wezen dat het meest
door menselijke hoedanigheden uitmunt,
is de waarheid omtrent de vrouw; de
waarheid is het geestelijk niveau der charismata, dat in het archetype van het
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vrouwelijke wordt geopenbaard, omdat
het alle vormen van het vrouwelijke in
zich bevat en verklaart. Dit alleen transcendeert dile cliché's van trouwe echtgenoten, vrome weduwen en meer in het
algemeen, van de vrouwen die tot de enkele dimensie van „dienstbaarheid" zijn
herleid en slechts verwijzen naar een
facet van de historie, nl. het patriarchaat,
het rijk van het mannelijke".
„De roeping der vrouw geldt niet de
maatschappij, maar de mensheid; haar
arbeidsveld is niet de beschaving maar
de „cultuur". De waarachtige transcendentie verenigt het mannelijke en het
vrouwelijke in een integratie die de elementen er van omvormt. Zichzelf zijn is
in die toekomstige, nu reeds beginnende
orde, het leven leiden van de ander, en
heel het stoffelijk plan in de laatste transcendentie ombuigen naar de goddelijke
Ander".
Uit deze enkele citaten is het wel duidelijk hoe ongemeen rijk dit boek is. Het
moet gelezen worden en zelfs met grate
aandacht, want er staat geen bladzijde te
veel in. Wie deze moeite er voor over
heeft zal geleidelijk aan steeds meer geboeid raken door het betoog. En ook al
zal men na beeindiging van deze lectuur
wellicht niet in alle opzichten bevredigd
zijn, men zal toch een krachtige stimulans
ontvangen hebben om zich verder te verdiepen in deze problematiek, die de kern
raakt van ons aller bestaan
Dr. Anna de Waal

Boekbespreking
GODSDIENST
POL, Prof. Dr. W. H. van de. Het Anglikanisme in oecumenisch perspectief.
Romen 6 Zonen, Roermond en Maaseik,
1962; 297 pp., f 16,25. .
Van de onvermoeide en vruchtbare hand
van de Nijmeegse professor is er wederom een magistraal werk verschenen.
Hierin neemt hij het Anglikanisme onder
de loep en beschrijft dit onder het aspect
van diens oecumenische bemoeiingen. De
Anglikaanse kerken hebben zich steeds
minder bekommerd om streng dogmatische en disciplinaire begrenzingen dan
om
echt op zijn Engels!
practische
30

aanpassing. In haar diepste wezen is de
hier legt v. d. P. de
Anglikaanse kerk
nadruk op sterk reformatorisch. Eerst
in de 17de eeuw wordt het historisch en
apostolisch kerkkarakter scherper gesteld. Daardoor ook treedt de bijzonderheid en de wijding van het Ambt meer
naar voren. De auteur beheerst zijn stof
volkomen en ziet in de oecumenische tendensen dezer kerk een aanloop, een model en voorbeeld voor latere algemenere
oecumenische activiteiten. Dit boek toont
tevens de evolutie in het eigen denken
van v. d. P. Twintig jaar geleden had
hij niet zó ever Anglikanisme en Anglokatholicisme geschreven.
P. van Alkemade
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GABRIEL VAN DE H. MARIA MAGDALENA O.C.D., Van hart tot hart.
Meditaties voor elke dag van het jaar.
Deel III van de tiende zondag na Pinksteren tot de vierentwintigste zondag na
Pinksteren. —, Serie „Oasen", Brand, Hilversum-Antwerpen, 1962, 526 pp., F. 145.
Met dit derde boekdeel voltooiden de vertalers hun werk: het bekende „Intimitas
divine ligt thans voor ons in een correcte en vlotte vertaling die echter te
mat en te schools blij ft. De schrijver
bracht veel theologie, veel mystiek, veel
ervaring en gebedsgeest bijeen, in een uitgebreide verzameling van overwegingen.
Misschien is, van oefening tot oefening,
de verscheidenheid te gering; intussen
maakt niemand de reeks door zonder tegelijk de leer en de praktijk van gebed en
godsdienst te leren. Wij betreuren echter
dat de Nederlandse bewerkers de oefeningen te weinig als overwegingen voorstellen, dat zij het kader van het kerkelijk
jaar zo weinig mogelijk aangeven, dat ze
geen analytisch register erbij hebben gevoegd. Het is als zouden zij het geheel te
weinig functioneel gezien hebben, terwijl
pater Gabriel het toch zeker zo bedoelde.
Em. Janssen
KUNG, Hans, Strukturen der Kirche
(Quaestiones Disputatae, 17). — Herder,
Freiburg, 1962, 356 pp., D.M. 22.
Ongetwijfeld is deze studie van de Tiibinger fundamentaaltheoloog een dapper,
eerlijk en werkelijk groot boek, dat door
kennis en van de katholieke traditie en
van de protestantse leer voor een vernieuwende kerk-theologie bevrijdend zal
werken. Kung vertrekt resoluut van de
Kerk als „45kumenisches Konzil aus gottlicher Berufung" dat in een „Konzil aus
menschlicher Berufung" echt, maar steeds
onvolkomen, gerepresenteerd wordt. Vanuit dit perspectief worden de verhoudingen Paus-Bisschoppen-Kerkvolk,
ambt-leken, openbaring-traditie, onfeilbaarheid en blijvende feilbaarheid opnieuw grondig doorgelicht, vooral door
referenties naar de concilies van Konstanz en Vatikanum I en naar Luther,
Calvijn en K. Barth. Het boek is niet of
(de auteur erkent voortdurend dat voor
vele vragen ook in de katholieke leer
pasklare antwoorden ontbreken), maar
het rukt muren omver waarin een bepaalde handboekenliteratuur de vermeende traditie trachtte te beveiligen. En
nochtans is het geen „onrustig" boek:
het werkelijk vaste in de leer komt juist
door een overal aanwezig fijnzinnig ge-

voel voor evenwicht en synthese solieder
naar voren. In deze concilie-tijd kunnen
van dit meesterlijke boek krachtige impulsen uitgaan voor leven en leer der
J. Kerkhofs
Kerk.
GUARDINI, Romano, Wil en Waarheld. Geestelijke oefeningen. Vert. -1962, 156 pp., Paul Brand, HilversumAntwerpen, 1 5,90.
Wil en Waarheid bevat de meditaties,
preken en toespraken, die R. G. hield bij
gelegenheid van enige retraites voor jongere mensen, een dertig jaar geleden. R.
G. is steeds zeer persoonlijk in wat hij
zegt en schrijft. Hij is diepzinnig, sereen,
bezonken en „gedompeld", mag ik wel
zeggen, in bijbel en liturgie. Dit werkje
doet misschien wat technisch aan, doch
biedt weer een aantal treffende beschouwingen en overwegingen van de toen
nog betrekkelijk jonge R. G.
P. van Alkemade
JUNGMANN S.J., Josef Andreas, De Liturgieviering. Fundamentele en geschiedkundige vormwetten der Liturgie (Die
liturgische Feier). Nederlandse vertaling
van J. van Oss. — De Vroente, Kasterlee, (1962), 117 p. Geb. 70 Fr.
Dit boekje, dat voor het eerst in 1939
klaar kwam en wegens de oorlogsomstandigheden niet dadelijk bekend raakte,
werd pas de laatste jaren ontdekt. Actueel
zonder meer, vond het een franse, een
italiaanse, een spaanse en nu ook een
nederlandse vertaler. Jungmann geeft er
zijn mooie definitie van de liturgie als de
Eredienst van de Kerk en verklaart daarbij de dubbele verhouding tot het schone
en tot het volkseigene. Omdat het de
liturgie van de zichtbare Kerk is moeten
haar ideeen en godsdienstige uitingen
zichtbaar zijn in een schoonheid en een
geaardheid die aanbidt, minder een pronk
der aarde dan een verre weerschijn van
de hemel. Het hoofdschema der liturgie
is overal en telkens weer terug te vinden:
lezing, zang, gebed van yolk en van
priester. Een boekje dat zijn gewicht in
goud waard is: met pieteit geschreven,
solied van inhoud, actueel, feilloos en met
smaak uitgegeven door „De Vroente".
S. De Smet
MAERTENS, Th., Les Risques de plafonnement du mouvement liturgique (Paroisse et Liturgie No. 49). --- Editions de
l'apostolat liturgique, Bruges, 1961, 71 p.
Na 30 jaar liturgiebeweging komt een
bezinning wel te pas. Dom Th. Maertens
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doet dit in een snort van gewetensonderzoek. Enkele mondgemene uitspraken
waarbij een zekere verzadiging en ontgoocheling te voorschijn komt, worden
aangehaald en afgewogen. Sommigen
hebben de indruk dat de godsdienst aan
het veranderen is, maar dat de mensen
blijven wat ze waren. Anderen bekiagen
er zich over dat ze niet meer kunnen
bidden of uiten hun teleurstelling omdat
zij menen dat het toppunt der zo geroemde actieve deelname lijkt te bestaan in
opstaan en zitten tijdens de zondagsmis.
Bij de zielzorgers heet het, dat voor alles
voorzichtigheid geboden is, dat men de
mensen maar moet nemen zoals ze zijn;
dat de liturgie eerder voor monniken bestemd is en een zeldzaam charisme is.
Tenslotte rechtvaardigen zij hun hour
ding met het gevatte gezegde dat zij niet
gezonden zijn om te dopen, maar om de
Blijde Boodschap te verkondigen en
geven uitdrukking aan hun onzekerheid
door zich of te vragen of niet te veel
toegeeflijkheid werd betoond aan de
zucht naar vernieuwing. Bedenkingen
waarop tal van mensen uit de wereld van
„Paroisse et Liturgie" in Belgie en Frankrijk hun kanttekeningen hebben gemaakt
op zulk een wijze dat S. ze betitelde „un
S. De Smet
reel têmoignage d'Eglise - .
ASSEMBLIES DU SEIGNEUR, Catechises des dimanches et des fetes. Collection dirigee par l'abbaye de Saint-Andre (Bruges), conjointement avec le
grand sêminaire de Lille. 1. Introduction
(95 p.), 2. Temps de l'Avent (103 p.),
13. Fête de l'Epiphanie (107 p.), 16.
Deuxieme Dimanche apres l'Epiphanie
(111 p.), 55. Deuxième Dimanche apres
la Penteceite (108 p.), 73. Dix-heutieme
Dimanche apres la PentecOte (103 p.). -Ed. Biblica, Brugge, 1962.
In deze collectie, geleid door Dom Th.
Maertens, heeft de franssprekende liturgie-zorg een voortreffelijk hulpmiddel gevonden. Voor alle feesten en zondagen
worden de meest bruikbare elementen der
liturgiewetenschap, der schriftverklaring,
der theologie en der geschriften van de

Kerkvaders bijeen gebracht in een afzonderlijke brochure. Tot nog toe verschenen een twaalftal deeltjes. Daarin vindt
men uit de liturgiewetenschap: een studie
van het liturgisch adventsvocabularium
(2), van de heilige theofanieen in de Byzantijnse ritus (13), van de sacrale maaltijd en de postcommunio der Misviering
(55), van de betrekkingen tussen de zondagliturgie en het moderne leven (1).
Voor de Schrift lezen we bijdragen over

483

Isaias (2), over de verhouding Schrift en
zielzorg (1), over de komst van Christus
„nu- (8), of over de verklaring van het
Epiphanie-epistel en het Matheus-evangelie „Komt, laten we Hem aanbidden (13). Ook de opmerkingen van pastorele
S. De Smet
aard zijn welkom.
MAERTENS, Th., H. JOULIA, F. GI-

ROUD, Le problime de l'argent en Liturgie. Collection de Pastorale liturgique Paroisse et Liturgie No. 55. — Ed. Biblica,
Brugge, 1962, 93 pp.
Netelige kwesties worden niet opgelost
door ze te ignoreren. Ook de liturgie kent
een menselijke kant en een geldprobleem.
Th. Maertens denkt na over de Schriftgegevens en het remunereren van de bedienaars van de eredienst; H. Joulia behandelt klasse en taxatie in de liturgie;
F. Giroud bespreekt de pastoraal der offerande: geen salaris of aalmoes, maar
een echte, God aangeboden of fergave, die
de priester — zelf een arme — tot zending heeft aan de armen uit te delen.
F. De Smet

FEUILLET, Andre, Etudes Johanniques.
,--- Collection „Museum Lessianum'', section biblique no. 4, Desclee de Brouwer,
Brugge, 1962, 316 pp., geb. F. 270.
In deze bundel werden een aantal belangrijke studies samengebracht, in de loop
der laatste jaren door de auteur in verschillende tijdschriften gepubliceerd. Het
eerste deel biedt vooral een ruim inzicht
in de structuur en de algemene strekking
van het vierde evangelie. Het tweede deel
belicht meer bepaalde interpretaties in
verband met de Apocalypse. Steunend op
een exegese, die oordeelt vanuit een brede
achtergrond — vooral de wijsheidsliteratuur, waarmee de schrijver bijzonder vertrouwd is — en die de verschillende elementen sober tegen elkaar afweegt, aarzelt F. nochtans niet een persoonlijke
mening voor te stellen. 'Ook pleit hij tern
loops voor een gezonde Mariologie,
waaruit de individuele betekenis van O.L.
Vrouw, hoewel secundair en ondergeschikt aan het ecclesiologisch perspectief,
niet minder rijk te voorschijn treedt.
A. Zaman

LUCQUES, Claire, La nouvelle pauvrete.
Essai sur la fecondite des biens. Preface
de P.-R. Regamey O.P. — Mame, Parijs,
1961, 270 pp., NF. 8.70.
De ware geest van christelijke armoede
houdt evenzeer vruchtbaarheid als versterving in. Concrete vormen van armoedebeleving worden er in het Evangelie
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niet opgegeven. Wel worden de volgelingen van Christus er uitgenodigd om
hun eigen armoedevormen te scheppen,
en wel zo dat hun armoede ook concreet
vruchtbaar wordt. Schr. stelt vast dat
onze opvatting van de armoede meestal
aan voorbije tijden gebonden is. Zij zoekt
naar nieuwe armoedegedragingen die misschien helemaal niet meer franciscaans
zullen zijn. Vooral treffend is de basisvaststelling dat geldhonger en geldbezit
meer en meer onafhankelijk worden van
een te verrichten werk of taak. Uit die
vervreemding tussen geld en werk ontstaan een aantal onvruchtbare gedragingen die de vooruitgang van de mensheid
in gevaar brengen. De beoefenaars van
,,de nieuwe armoede" moesten zich tot
doel stellen de nodige onbaatzuchtigheid
op te brengen om het geld opnieuw zijn
zin te geven door het opnieuw in verband met de te verrichten taken te brengen. Deze taken zijn nieuwe opdrachten
tegenover de ganse mensheid: zij bestaan
er hoofdzakelijk in de rijkdom zo te verdelen dat ieder mens overal ter wereld
meer kans krijgt om zich geestelijk te
ontwikkelen. De nieuwe armoede is vanzelfsprekend doordrongen van naastenliefde: in die richting dient het criterium
van haar authentieke vruchtbaarheid geR. Beeckmans
zocht te worden.

LACOUAGE S.J., G., Notre-Dame de
nos priares. — Mame, Parijs-Tours, 1962,
320 blz., N.F. '2.
De schrijver noemt zich „ni theologien, ni
ecrivain de métier" ; maar hij Wilde over
Onze Lieve Vrouw getuigen. Hij verzamelde veel materiaal, bracht het min of
meer geordend samen; het is een boek geworden waar men wel uit kan mediteren.
En veel eenvoudiger kan het zeker beE. Janssen
zielen.
GUITTON, Jean, Dialogue avec les precurseurs, Journal oecumenique 1922.—
1962. — Aubier, Parijs; Ed. Universelle,
Brussel, 1962, 320 pp., 8 hors-texte,
173 Fr. B.
De boeken over het oecumenisme beleven
een werkelijke hoogconjunctuur. Vele
hiervan veronderstellen echter een zekere
theologische scholing en zijn eerder uiteenzettingen dan getuigenissen. Dit „journal oecumenique 1922-1962" van de bekende Franse filosoof en religieuze
denker kan een veel ruimer publiek
boeien. Het is een verzameling fijn geschreven en zeer persoonlijke herinneringen en reflexies over contacten met

de christenen uit de verschillende belijdenissen. Het voornaamste deel is gewijd
aan Guitton's ontmoetingen met de hoofdpersonen van de gesprekken van Mechelen, kardinaal Mercier, Lord Halifax en
l'abbe Portal. De bladzijden over de oecumenische dialoog (249--261) zijn een
aandachtige lezing en meditatie overwaard. Een heel geschikte lectuur voor
de Concilietijd.
J. Vercruysse

WEILER, A. G., Heinrich von Gorkum
(t1431), Seine Stellung in der Philosophie and der Theologie des Spatmittelalters. Hilversum-Antwerpen, Paul
Brand, 1962, 343 pp., ing. 305 BF.
Deze wetenschappelijke publikatie verkreeg de steun van Duitse en Nederlandse
instellingen. Zij getuigt van vlijtig en geduldig opsporingswerk in de meest verschillende archieven van Europa, bevat
een uitgebreide bibliografie, twee alfabetische registers en een Nederlands summarium. Aan de hand van de talrijke
documenten wordt de figuur van H. van
Gorkum, een Nederlander die te Parijs
studeerde en te Keulen doceerde, uitstekend getypeerd. Llit een zorgvuldige
analyse van zijn werken blijkt dat deze
geestelijke voor de thomistische renaissance heeft geijverd, die in het herfsttij
der middeleeuwen de verwoestende invloed van het nominalisme probeerde in
te dijken. Als vice-kanselier van de
Keulse universiteit nam hij een leidende
positie in tegen de ketterijen van Wyclef
en vooral J. Huss, en in vele andere theologische en kerkrechtelijke problemen van
een tijdperk, dat wegens de tweestrijd van
de „via antiquorum" met de „via moderforum" heel wat gelijkenis met het onze
vertoont. De grote verdienste van het
boek is, dat het de besproken figuur
schroomvallig binnen het eigen tijdsbeeld
weet te situeren. Dan wordt het zonder
vooringenomenheid duidelijk dat Hendriks gezonde thomistische reacties meer
doelmatig zouden geweest zijn, indien hij
voor het toen overal oprijzend individualisme een soepeler begrip had getoond.
A. Poncelet

KIRCHGAESSNER, A., Auf der Waage
des Glaubens. Ober Liturgie, Heilige
Schrift, Christliches Leben. Josef
Knecht, Frankfurt am Main, 1962, 308
pp., geb. D.M. 14.80.
De voorgaande werken van de Oratoriaan
Kirchgassner, „Geistliche Glossen" (vier
delen), waren meer fragmentair. Ze bestonden uit losse opstellen, telkens tref-
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zeker, maar in een minder systematische
verzameling. Hier ligt het systematische
voor de hand, terwijl de algemene geeft
in de titel is aangeduid. Het gaat namelijk
opstel na opstel over het scherp omlijnde
christelijke leven: bij de hedendaagse
liturgische beweging, bij de bijbelse, bij
hetgeen we de theologische zouden noemen. De opstellen over de liturgie vormen
nog min of meer een geheel; die over de
Heilige Schrift leggen meestal verband
tussen een schriftuurtekst of gewijd schrijver en een modern nood of bewustzijn;
die over het christelijke leven liggen ook
wat uiteen: het gaat over inwendigheid of
over christelijke cultuur. Maar elk opstel
brengt zijn openbaring, zijn Licht, bijna
zijn bevrijding. In een blijde helderheid
ademen we los en verlicht Zo heeft
deze ten zeerste boeiende bundel een
waarlijk rijke inhoud; in weinig boeken
vindt de hedendaagse gelovige zoveel bijeen, telkens zo pregnant.
Em. Janssen
HEUSCHEN, L., La Bible chaque
semaine pour la Celebration La Meditation - La Predication (Paroisse et Liturgie, Collection de Pastorale liturgique,
n. 54) Biblica (Publications de S. Andre) , Brugge, 1962, 422 pp., 240 B.Fr.
Priesters die zoeken naar vernieuwing in
hun zondagspredicatie zullen dit boek
dankbaar ter hand nemen. Voor elke zondag van het jaar, en voor de feesten van
een hogere klasse, worden telkens vier
gebedswaken uitgewerkt, met aangepaste
bijbellezing, homelie, zang en gebed.
Hoofdzakelijk bedoeld voor de eigenlijke
gebedswake op zaterdagavond, bevatten
deze schema's evenwel voldoende substantie om zowel de persoonlijke zondagsmeditatie als de predicatie te voeden.
Vooral in de homelieen zal men gemakkelijk stof vinden voor religieus diepe,
bijbel geinspireerde en tegelijk aan de
concrete toestanden aangepaste toespraken. Citaten verwijzen naar een aangepaste literatuur, waarin men eventueel een
verdere aanvulling kan vinden voor de
J. M. Tison
behandelde stof.
MASSAUX, E., e.a., La venue du
Messie, Messianisme et Eschatologie
(Recherches bibliques, 6), Brugge. —
Desclee de Brouwer, 1962, 262 pp.,
180 B. frs.
In dit verzamelwerk vinden we de 10
referaten die tijdens de XIIIe bijbeldagen
(augustus 1961) te Leuven werden gehouden. Hoofdthema van deze dagen was
„De Komst van de Messias". H. Riesen-

485

feld, protestants exegeet aan de Universitelt van Uppsala, geeft in zijn bijdrage
Le Caractere messianique de la Tentation
au Desert verrijkende beschouwingen ten
beste over de polyvalentie van het evangelisch „symbool". Prof. M. Sabbe
(Brugge) ontwikkelde zijn beknopte
voordracht over het apocalyptisch karakter van het Transfiguratieverhaal tot een
ruimere studie over La Redaction du
Recit de la Transfiguration. Zelfs
minder ingewijden zullen met belangstelling het artikel lezen van H. Quecke,
L'Evangile de Thomas. Etat des Recherches. Hier wordt iets van het raadsel van
het pas ontdekte koptisch Thomasevangelie opgeklaard. (Voor een meer
uitvoerige informatie over dit zo actuele
onderwerp, zie, van dezelfde auteur: Het
Evangelie volgens Thomas. Vertaling, inleiding en commentaar in Streven, febr.
1960, blz. 401-424).
J. De Gendt
Devant les sectes non-chretiennes. Rapport et compte rendu de la XXXIe Semaine de Missiologie. — Louvain, 1961.
318 pp., 170 Fr.
Het fenomeen van de sekten is van alle
tijden. In de missiologische week van
1961, die de sekten tot object had genomen, gaat het niet om een kritisch onderzoek van de dissidente groepen die
van de Katholieke Kerk zijn afgescheurd,
maar om een proeve van synthetisch benaderen van bewegingen die van geen
enkele grote christelijke godsdienst afhankelijk zijn en hun inspiratie hoofdzakelijk
zoeken in niet-christelijke godsdiensten.
De ontreddering van vele traditionele gemeenschappen onder invloed van de
Europese kolonisatie en de strijd voor de
dekolonisatie, waren de directe voedingsbodem voor vele politico-religieuze sekten. Dit rapport geeft ons een beeld van
de verscheidenheid en de analoge structuur van het fenomeen in de meeste Ianden, en zoekt tevens naar een missionaire
houding er tegenover.
R. De Haes
CAUSSADE, Jean-Pierre de, Lettres spirituelles I. Texte etabli et prdsentê par
Michel Olphe-Salliard S.J. — Collection
Christus. Desclee de Brouwer, Brugge,
1962, 324 pp., F. 195.
De Franse Jezulet Jean-Pierre de Caussade (1675-1751) had een bewogen
leven. 'Hij was lange jaren werkzaam in
het onderwijs en werd daarna predikant
en reizend missionaris, biechtvader, geestelijke leider, retraiteleider, later collegerector en eindelijk „leider" van een bis-
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schoppelijk seminarie. Een verdeeld en
gebroken leven, meer dan avontuurlijk bewogen; de groei naar een „abandon a la
Providence divine", waarover hij een
korte verhandeling schreef, die nog steeds
goed bekend is. Hij stond dichter bij Fenelon dan bij Bossuet, duidelijk in de lijn
van Franciscus van Sales, en binnen de
eigen orde contemplatief naar de geest
van Louis Lallemant. Met dit boek begint de eerste uitgave van zijn volledig
werk. De eerste twee delen zullen brieven
bevatten, de andere twee geestelijke geschriften. Deze eerste bundel bevat brieven aan Zusters van de Visitatie te
Nancy (1731—. 1738): gedeeltelijk waren
Em. Janssen
ze nog onuitgegeven.
LITERATUUR
MEER, F. van der, Zeven ware legenden. — Het Spectrum, 1962, 127 pp.,
f 6,90.
De veelzijdige Nijmeegse professor, F. v.
d. Meer, is een der verrassendste figuren
in den lande. Telkens verrast hij zijn
lezers met jets nieuws en onverwachts.
Nu met zeven legenden, legenden uit heel
de christenheid, oost en west, zelfs een
uit het heidendom. Een legende ontstaat
in dat mysterieuze gebied van de mens,
waar het eeuwige en het tijdelijke elkaar
raken en van der Meer is te zeer kunstenaar om dit tussengebied tussen wetenschap en visie niet hoog te waarderen.
Het is een origineel en treffend geschreven boekje, wederom een echte F. van
J. van Heugten
der Meer.
MICHELS, Prof. Dr. L. C., Trekken van
taalgebruik. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1962, 14 pp., f 1,25.
De fijnzinnige filoloog (ik zou hem liever
„filogloss" noemen), Prof. Michels te Nijmegen, heeft (ik vermoed) een lezing gepubliceerd over „trekken", gebruiken,
verschijnselen in de taal, een korte beschouwing die wij elk taalliefhebber,
openbaar-spreker en optredende in de
liturgie van harte aanbevelen. Het brochuurtje leest prettig en bevat enige zeer
juiste en zeer nuttige opmerkingen over
taalgebruik en spreken voor een menigte.
J. van Heugten
VERBEECK, Louis, Flirt met de mute;
ZONE, Walter, De huid van de tederheid. — De Bladen van de poezie, Lier,
1962.

Suggereert Verbeeck dat hij een loopje
neemt met de ernst van de poezie? Helemaal niet. Maar we bevinden ons hier in
de poetische wereld van de luim, de
humor, de hekeling en soms ook de ironie.
Heel veel geslaagde dingen, soms pregnante vondsten. Als P. nog meer over
de grenzen ging kijken, zou deze poezie
nog dieper en ruimer worden. — Walter
Zone is een teleurstelling. Na de korte
inleiding (met kloeke taalfouten) en de
daaropvolgende gedichten zakte onze
geestdrift, opgeroepen door de titel van
de bundel, naar het nulpunt. Pierre Kemp
sluipt storend in deze gevoeligheidjes-inwoorden. Sporadisch een regeltje poezie,
maar een gedicht? Ach nee. We hebben
er van deze auteur toch al gelezen. Maar
dan elders.
L. Vanden Broek
LEBEAU, Paul, Zomer te Zilverberg. —
De Clauwaert-vereniging, Leuven, 1962,
64 pp.
Deze jongste novelle, na De laatste roos
(1956) en De kleine Karamazow (1957),
evenaart niet de hoogte van laatstgenoemd meesterwerkje. Daartoe lijkt zij
niet voldoende geconstrueerd: de wereld
van drie gepensioneerde dorpsonderwijzeressen en die van een verpleegster uit de
stad die de aan kanker lijdende Fanny
komt verzorgen, liggen enigszins uit
elkaar. flit euvel wordt echter naar het
einde toe ondervangen door de zeer
mooie bladzijden waarin de verpleegster
bij Fanny's begrafenis, achter de lijkbaar
aanstappend, zeer scherp het lijden en de
dood van Fanny en haar eigen zondigheid na een begane misstap ervaart.
L. Vanden Broek
JENS, Walter Zueignungen. — Piper
Verlag, Munchen, 1962 (Piper-Biicherei
Nr. 178), 96 p.p., D.M. 3.
Deze elf literaire portretten hebben niet
de pretentie zich als grondige essays aan
te dienen; het blijven bescheiden teksten,
meestal naar aanleiding van een boekrecensie, waarin S. in vaak epigrammatische concentratie een persoonlijke visie
uitdrukt. De behandelde auteurs varieren
van A. Däblin, B. Brecht (als lyricus),
E. Hemingway, C. Pavese en A. Camus,
E. Barlach (als dramaturg), K. Tucholsky (als essayist), F. Hartlaub en de Pool
B. Schulz tot S. Freud (in zijn brieven)
en K. Reinhardt (als klassiek filoloog).
Eruditie, inzicht en synthetische formulering leveren journalistiek van het betere
soort.
C. Tindemans
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VANDERSCHAEGHE, Paul, Stefan
Andres; SINNIGE, Theo G., Miguel de
Unamuno. Ontmoetingen-reeks. Desclee De Brouwer, Brugge, 1962, F. 25.
In zijn kennelijke voorliefde voor de
Duitse literatuur (cfr. in dezelfde reeks
H. Boll) geeft P.V. ons een beknopte
monografie over S.A.: een korte biografie, zijn werk (vooral romans) en de
thema's bij A. en hun ontwikkelingsgang.
Als eerste ontmoeting met de grote Duitse
auteur is dit deeltje goed. Omvangrijker en diepergaand is T.S. in zijn commentaar op de veelzijdige en gecompliceerde persoonlijkheid van M. d. U.
( 1864 —1936) : Spaans romanschrijver,
novellist, essayist en dichter. Deze zeer
invloedrijke figuur heeft een grote culturele, sociale en politieke invloed uitgeoefend op het Spaanse leven in de eerste
helft van de XXste eeuw.
L. Vanden Broek
HOUTLAND, Jozefa van, Cardiogram.
Sanderus, Oudenaarde, 1962, 45 pp.,
F. 65.
Hoewel geschreven vanuit een „vereenzaming rond felle hartstocht" en cirkelend
rond de thema's van pijn, verdriet en
angst, spreken de meeste van deze gedichten niet sterk aan. Ze blijven nogal
gemakkelijk steken in het anekdotische,
in een louter individuele gebeurtenis en
groeien zo zelden uit tot poetische sensibiliteit voor de lezer. Enkele gedichten
nochtans reveleren een echt talent, o.a.
Trein I (p. 38).
L. Vanden Broek
GUTERSLOH, Albert Paris. Sonne and
Mond. Roman. — R. Piper Co. Verlag, Miinchen, 819 pp., 30 D.M.
Dit wonderlijke boek kon slechts te Wenen en door een Oostenrijker geschreven
worden. Het is ten top gevoerde barok,
een schrijftrant die in Nederland nauwelijks gekend wordt en dicht grenst aan
manierisme. Omslachtigheid en een
weidse zwier, ironie en humor, ernst en
luim, dit alles kenmerkt de stijl van deze
roman, die nauwelijks een roman, eer een
eigenaardige tijdskroniek is. De Oostenrijkse toneelspeler, schrijver, professor,
A. P. Giitersloh, heeft er vijf en twintig
jaar aan gewerkt. De eigenlijke geschiedenis is weinig belangrijk. Een adellijk
heer vermaakt zijn vervallen kasteel aan
een onbekende neef, die het door een
zaakwaarnemer laat herstellen. Het boek
symboliseert tevens het verval van het
keizerlijke en adellijke Oostenrijk. De aan-
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trekkelijkheid van het werk is echter gelegen in de overzwierige barok, de
geestige tierelantijnerij van de stijl. Wie
dit genieten kan, mag zich ruim 800 bladzijden lang amuseren.
J. v. Heugten
SMITH, Paul, The Stubborn Season. -.–
Heinemann, London, 1962, 448 pp., 21 sh.
Enige tijd geleden bespraken wij The
Country Woman, de tweede roman van
de jonge Ierse auteur. De verwachtingen
toen gewekt zijn in deze derde roman niet
verwezenlijkt. In het eerst genoemde
boek waren de hoofdpersonen springlevend omdat zij geheel geintegreerd waren met het ietwat rauwe leven in het
allesbehalve sjieke Dublin; in deze roman
concentreert schr. zich te exclusief op een
aantal hoofdpersonen die een niet bepaald stichtend bestaan leiden in voornamelijk beruchte buurten van Londen. Geheel levensecht worden deze figuren niet,
en bovendien is de roman te lang om ze
in leven te houden. De achtergrond van
prostitutie e.d. blijkt niet in staat de rol
te vervullen die in het vorige boek door
Dublin op verdienstelijke wijze werd vervuld. De roman is daardoor vlak, traag
van beweging en boeit alleen in geIsoleerde passages.
W. Peters
BRAHM, Otto, Theater-DramatikerSchauspieler. — Henschel-Verlag, Berlin (Ost.), 1961, 463 pp., D.M. 18.
De vader van het moderne Duitse theater,
Otto Brahm (1856-1912), stichter en
eerste leider (1889-1894) van de „Freie
Biihne" te Berlijn, wordt hier voorgesteld
in zijn essayistische bedrijvigheid. Zijn
nieuwe visie (vooral op de functie van
het theater) blijkt uit zijn opstellen over
de Meininger en zijn interpretaties van
Gerhart Hauptmann (die hij ontdekte) en
Hendrik Ibsen (in wiens spoor hij heeft
gewerkt). Zijn houding tegenover de
toneelspeler, in wie hij de virtuoos wou
breken ten voordele van het ensemble,
wordt gedocumenteerd in artikelen over
historische grootheden als Possart, Barnay, Rossi, Kainz, e.a. Daarnaast bleef
hij een altijd even ernstig en oprecht criticus, die de oudere generatie afwoog
naar verdienste en belang en voor de
nieuwelingen respect en interesse opeiste,
ook al kon hij hen soms moeilijker volgen.
In dit verband zijn zijn editoriaals voor
de „Freie Biihne" en zijn studie over
„Der Naturalismus and das Theater"
theaterhistorische data. Het nawoord
(door Hugo Fetting) blijft gezond historisch, vooral omdat deze principiele
socialist, met zijn inzet voor het realisme
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op het toneel, nauwelijks gecorrigeerd
hoeft te worden naar de geest der nieuwe
C. Tindemans
heren.
KESTING, Marianne, Panorama des zeitgenossischen Theaters. Piper Verlag,
Munchen, 1962, (Paperback), 267 pp., 57
ill., D.M. 9.80.
Dit waardevolle compendium bevat kritische informatie over 50 theaterauteurs
der 20e eeuw. Na een merkwaardige inleiding over de 19e-eeuwse aartsvaders
die met enig recht als voorlopers kunnen
worden beschouwd, volgen de auteurs elkaar op in een volgorde die aanvankelijk
chronologisch is, daarna nationaal en tenslotte kwalitatief wordt. De algemene
toon, die S. met gezag tot het einde volhoudt, is die van een persoonlijke presentatie, waaruit thematische evolutie en betekenis voor de internationale dramaturgie moeten blijken. Dat ze daarbij wel
eens aan het polemiseren slaat en (vooral) nu en dan al te gewillig waarschijnlijke impulsen als alvast onweerlegbaar
voorstelt, maakt het resultaat dubbel prikkelend. In haar keuze van het hedendaagse Duitse theater toont ze een opvallend favoritisme (niet in appreciatie, wel
in representatie) van het modieuze. Als
miniatuurencyclopedie voor een beperkt
thema uiterst bruikbaar. C. Tindemans
KASCHNITZ, Marie Luise, Harspiele.
Claassen Verlag, Hamburg, 1962, 267
pp., D.M. 9.50.
In een combinatie van evenwichtig experiment, speelse techniekvariatie en subtiel-rechtstreekse dialogen, bundelt deze
bekende dichteres lien hoorspelen. Thematisch behandelt ze zowel het antieke
motief met eigentijdse allusie („Jasons
letzte Nacht", „Die Reise des Herrn
Admet") als de bijbelse reconstructie
(„Der Zällner Matthaus", „Tobias oder
Das Ende der Angst"), het historiserende
relief („Caterina Cornaro"), het akelige
actualiteitsdocument („Die Kinder der
Elisa Rocca", „Wer fiirchtet sich vorm
schwarzen Mann?") en de speelse verbeelding met toch altijd universele fundamenten ( „Der Hochzeitsgast", „Hotel
Paradiso", „Die fremde Stimme"). S.
laat niet de akoestische waaghalzerij primeren, al versmaadt ze de hoorbeeldritmiek niet, maar het persoonlijke cachet
van deze spelen levert ze toch voornamelijk met haar poetische taal, die door een
geraffineerde verbinding van verbaliteit
en visualiteit een apart bewijs levert voor
de eigen betekenis van dit nieuwe letterC. Tindemans
kundig genre.

I

PSYCHOLOGY
EN PEDAGOGIE

HART, Dr. W. A. 't, De ander als medespeler. Een inleiding tot de sociale psychologie. (Serie „hens en medemens").
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1962,
119 pp., f 3,25.
Uitgaande van de gezinssituatie waarbinnen men als kind zijn eerste sociale ervaringen opdoet en met een bijzondere aandacht voor de zo actuele problematiek
van de jeugdigen, komt de auteur tot de
bespreking van de publieke wijzen van
samen-zijn. In de volgende hoofdstukken
schenkt hij speciale aandacht aan storingen in het sociale leven: rebellie, misdaad,
alcoholisme, prostitutie, en vooral de
vooroordelen met hun negatieve gevolgen
zoals rassendiscriminatie. De tekst is helder en prettig leesbaar. De auteur is er in
geslaagd om zijn boek te maken tot een
eenvoudige inleiding. Beknopte litteratuurverwijzingen aan het slot van elk
hoofdstuk bieden practisch bruikbare
J. M. Kijm
steun voor verdere studie.
DIENELT, Dr. K., Opvoeding tot ver.
antwoordelijkheid, gezien vanuit de Existenzanalyse van V. E. Frankl. Pax,
's-Gravenhage, 1962, 79 pp., f 3,90.
De oorspronkelijke tekst van dit boekje
verscheen in Oostenrijk. De grote invloed
van de dieptepsychologie in dat land
maakt begrijpelijk, waarom de auteur bij
zijn pogingen om een goede basis te vinden voor opvoedkundig denken aansloot
bij een richting die binnen het kader van
de dieptepsychologie een reactie betekent.
Overigens was het juister geweest om te
stellen, dat zowel psychologie als pedagogiek moeten uitgaan van een goede
visie op het menselijk bestaan. Bij de nu
gevolgde werkwijze zag de auteur zich
gedwongen in kort bestek een overzicht
te geven van de hoofdgedachten van
Frankl, waarbij hij niet veel meer deed
dan een aaneenschakeling van citaten
aanbieden. Zijn betoog, dat ongetwijfeld
een aantal zeer juiste opvoedkundige gedachten bevat, heeft hij belast met de problematiek die de theorie van Frankl als
psychotherapeutisch systeem meebrengt.
J. M. Kijm
SCHREUDER, F., Je toekomst begint.
Pax, 's-Gravenhage, 1962, 104 pp., f 3,90.
Raadgevingen voor jeugdigen, vooral
voor hen die sinds korte tijd in het beroepsleven zijn opgenomen. Naast motiveringen welke berusten op goed begre-
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pen eigenbelang, brengt de auteur de belangen van de medemens sterk onder de
aandacht. Religieuze perspectieven heeft
de schrijver opzettelijk buiten beschouwing gelaten, waardoor zijn aansporingen
en eisen aan eigen overtuigingskracht
hebben ingeboet, zodat het effect van dit
boekje in belangrijke mate bepaald wordt
door het contact dat de lezer in deze tekst
met de schrijver vindt. Naarmate men
verder leest, blijkt steeds duidelijker, dat
hier iemand aan het woord is die een
sympathieke belangstelling heeft voor de
jeugd en die naast veel begrip ook een
scherp inzicht heeft in de gebreken der
jeugdigen. Wanneer ook jonge lezers in
staat zullen zijn de auteur aldus te ontdekken, dan zullen zijn raadgevingen
J. M. Kijm
zeker vrucht dragen.
SCHEIBE, Wolfgang, Die Flidagogik im
XX. Jahrhundert. Eine enzyklopadische
Darstellung ihrer Grundfragen, geistigen
Gehalte und Einrichtungen. — Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 1960, 417 blz., geb.
28,50 D.M.
Dit verzamelwerk waaraan vijfentwintig
bekende Duitse pedagogen hun medewerking verleenden, geeft een synthetische
kijk op de huidige problematiek van opvoeding en onderwijs, zoals ze wordt gezien vanuit de 'Duitse situatie. Na een historisch overzicht, dat de achtergronden
schetst van de moderne problemen, behandelt Wolfgang Scheibe in een eerste
deel uitvoerig de „Padagogische Grundfragen- : een objectieve weergave van de
hoofdlijnen der huidige pedagogische
theorie. Zijn rijke bibliografie is echter
uitsluitend Duits. Het tweede deel is het
meest interessante: 15 speicalisten behandelen elk een onderdeel van het vormingswezen, situeren het in zijn historische
contekst en geven er ,die Erziehungs- und
Bildunsgehalte" van aan. Komen o.m. ter
sprake: de vrouwelijke opleiding, de
kunstopvoeding, de waarde van moedertaalonderricht, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en scheikunde, wiskunde,
levende talen, lichamelijke opvoeding. De
bijdrage van Friedrich Walsdorff is een
uitstekende status quaestionis betreffende
„die alten Sprachen". In de Duitssprekende landen hebben de klassieke studies een
andere evolutie gekend dan in de Romaanse of Engelse wereld. De Duitse motivering is dan ook opmerkelijk verschillend. Vermeldenswaard is het hoofdstuk
van Walter Uhsadel over de protestantse
houding t.o.v. school en opvoeding. De
dertien bijdragen van het derde deel beschrijven het actuele Duitse vormings- en
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schoolwezen, van kindertuin tot en met
de universiteit. In het vierde deel behandelt Leonhard Froese (al te) vluchtig
das Erziehungs- und Bildungswesen in
West- und Ost-Europa". ,-- Vermelden
wij tenslotte nog dat dit degelijke werk
het tweede boekdeel is in de reeks Encyclopedian van het Ernst Klett Verlag.
A. Cauwelier
RASSEKH-ARDJOMAND, Mehry,
„L'Enfant-Problime" et sa reeducation.
---- Delachaux & Niestle, Neuchatel (Suisse), 1962, 356 pp.
Dit boek behoort tot de reeks „Actualites
pedagogiques et psychologiques". Geen
synthetische studie. Tenslotte ook Been
origineel werk. Toch nuttig en waardevol omwille van het encyclopedisch karakter en de uitgebreide bibliografie.
Schr. biedt een beschrijvend overzicht
van de verschillende methodes die momenteel in West-Europa worden aangewend voor de heropvoeding van „moeilijke kinderen". In het besluit legt schr.
er de nadruk op dat de status van gespecialiseerde opvoeder dringend zou moeten
worden gerevaloriseerd en dat de opleiding ervan dient te worden herdacht en
aangepast aan nieuwe behoeften en meA. Cauwelier
thodes.
MULLER-ECKHARD, Hans, Erziehung
ohne Zwang. — Herder, 1962, 104 blz.,
4,80 D.M.
WEGMANN, Rudolf, Der Urfeind der
Erziehung. — Herder, 1962, 144 biz.,
4,80 D.M.
Het Willmann-Institut Munchen---Wien
dat in de geest van Otto Willmann een
kristelijke pedagogiek wil uitbouwen, publiceert sedert een paar jaren waardevolle
vulgarisatiewerkjes in de reeks: das padagogische Gesprách. Aktuele opvoedingsproblemen worden hier door eersterangsauteurs behandeld.
In Erziehung ohne twang gaat de bekende psychotherapeut Hans Muller-Eckard
heftig tekeer tegen de volgens hem nog
steeds heersende „Wunschbildpadagogik-, d.i. een opvoeding die op de eerste
plaats er niet op bedacht is de talenten
van het kind tot ontplooiing te brengen,
doch die slechts bekommerd is op te leiden „nach einem idealisierenden Wunschbild'. 0.m. voor een gezond ontstaan van
de Godsidee en voor een evenwichtige
gewetensontwikkeling lijkt deze traditionele opvoeding nefast te zijn. — De
kracht van het werkje schuilt niet in de
theoretische opbouw wel in de vele erva
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ringsfeiten die schr. uit zijn lange thera
peutische praktijk aanhaalt. Hij drukt er
op dat de meeste neurosen en levensmislukkingen veroorzaakt worden door deficiente opvoeding en door verkeerde pedagogische principes. Toch was het een
goed idee van de uitgevers deze wellicht
to eenzijdige belichting van een psychotherapeut te laten aanvullen door de kritische bedenkingen van de pedagoog
Gustav Siewerth. Een inspirerend boekje.
R. Wegmann behandelt op grondige
wijze de verschillende vormen van verslaafdheid, waaraan tegenwoordig vele
kinderen en adolescenten lijden: niet alleen snoepzucht en leeswoede, ook verslaafdheid t.o.v. alcohol, nicotine, morphine, cinema, dans, spel, tempo, sensatie,
schlagers, nagelbijten, enz. Naast de oorzaken geeft schr. ook aan hoe zulke probleem-kinderen op pedagogische wijze
kunnen geholpen worden.
A. Cauwelier
ECK, L., e.a., La sante d'aujourd'hui
(Collection du „Centre d'Etudes Laennec.) P. Lethielleux, Parijs, 1962,
120 pp.
De grootste vijand van onze gezondheid
lijkt in deze dagen wel de overspanning:
een psychische vermoeienis dus die niet
alleen ontstaat door de last van het werk
dat men doet maar evenzeer door het
werk dat men niet doet, door de frustratie
der creativiteit in het werk, door de
agressiviteit der arbeidsvoorwaarden in
de industrie, door de isolatie die het stadsleven meebrengt. Wegens het gebrek aan
voorafgaande detailonderzoeken zijn de
auteurs niet in staat een gefundeerd overzicht te geven. Het werd veeleer een
openspreiden der problematiek en als zodanig meer een nog vrij abstracte vraag
dan een concreet antwoord.
F. Cuvelier

BIOGRAFIE
SCHOETERS S.J., Karl, Jan Berchmans
van Diest. — De Vroente, Kasterlee,
1962, 206 blz., ing. 95 Fr., geb. 120 Fr.
Onze enige officieel gecanoniseerde
Vlaamse belijder is wel wat het slachtoffer geworden van zijn „negentiendeeuwse- heiligverklaring. De Saint-Sulpice-schablones hebben aan Jan Berchmans veel kwaad gedaan. Daarom is dit
boek van K. Schoeters zo welkom: hier
ontdekken wij de authentieke Jan Berch-

mans zoals hij te voorschijn komt uit zijn
persoonlijke geschriften en uit de (onlangs teruggevonden) documenten der zeventiende eeuw. Hieruit blijkt dat de
jonge Johannes allereerst moet gezien
worden als vertegenwoordiger van de onstuimige Contrareformatie in onze gewesten. Zijn Mariadevotie b.v. is in die contekst op de eerste plaats een uiting van
moderne vooruitstrevendheid in dienst
van de „strijdende" Kerk. Jan was helemaal geen bleekneuzige deugden-verzamelaar! De eigentijdse getuigenissen zijn
formeel: waar hij ook kwam in Diest,
Mechelen, Antwerpen, Rome, overal heeft
Johannes' innemende verschijning en zijn
buitengewone dienstvaardigheid de sympathie veroverd. De eigenlijke heldhaf
tige heiligheid heeft hij pas bereikt tijdens
zijn laatste levensjaar. Dank zij een honderdtal getuigenissen van zijn medebroeders te Rome kunnen wij in P. Schoeters'
boek Giovanni als op de voet volgen, ook
tijdens de misverstanden en de ongelukkige omstandigheden die zijn dood hebgen veroorzaakt. Al mist het verhaal op
een paar plaatsen vaart, toch kan dit de
fundamentele kwaliteit van deze hagiografie niet overschaduwen, nl. de serene
objectiviteit. Schr. is er steeds op uit zoveel mogelijk de documenten zelf te laten
getuigen. Daarnaast zijn de suggestieve
schetsen van de tijdsgeest uitstekend geslaagd. In zijn genre is dit een werk van
hoge kwaliteit. Voor opvoeders die
moeten spreken over „de patroon der studerende jeugd", betekent het een verade
A. Cauwelier
ming.
DEBROEY, Steven, Burggraaf in habijt.
Het leven van Emmanuel d'Alzon, stichter van de Assumptionisten. Uitg. De
Vroente, Kasterlee, 1962, 237 pp., ing.
110 F., geb. 135 F.
Onder een stijve titel brengt de auteur
een prettig, vlot geschreven verhaal van
het leven van de stichter der Assumptionisten. D'Alzon was een merkwaardig
man en een heilige, wiens proces van
zaligverklaring trouwens begonnen is. Hij
was bevriend met La Mennais, Lacordaire, Montalembert, Dom Gueranger,
Veuillot, Ozanam, enz., speelde een belangrijke rol in het Frankrijk van de 19e
eeuw en had zelfs invloed op het eerste
Vatikaans concilie. Zijn voornaamste
verdienste bestaat echter in de moeizame
stichting van de congregatie der Paters
Assumptionisten en der Zusters Oblaten
van de Assumptie. Zoals Mgr. van Lierde in het Voorwoord schrijft had d'Alzon opvallende natuurlijke talenten: een
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ontembare wilskracht, een gezonde en
diepe nederigheid, een edel karakter, een
echt sociaal gevoel. Op talrijke mannen
en vrouwen oefende hij een sterke invloed uit, en zijn begrafenis was die van
een koning. De auteur heeft kunnen putten uit de 7823 bewaarde brieven van
d'Alzon en vele andere documenten uit
die tijd, en heeft in talrijke geschiedkundige werken de nodige historische kennis
opgedaan om deze merkwaardige man,
die leefde van 1810 tot 1880, in zijn bewogen milieu levensecht te situeren.
Debroey is geen vakhistoricus, en zo zal
bijv. zijn schets van het Eerste Vaticaans
Concilie, waar hij de minderheid die
tegen de dogmaverkiaring van de onfeilbaarheid van de paus was, niet tot haar
recht laat komen, betere kenners van de
kerkgeschiedenis niet bevredigen. Dit is
geen wetenschappelijk werk, het is ook
geen diepgaande studie van de spiritualiteit van d'Alzon en zijn congregatie of
van hun apostolaatsmethode. Als biografie echter van een grout christen en een
heilig man verdient zij ruime verspreiding.
M. Dierickx
GRAMMENS, Mark, Kwame Nkrumah,
leider van Afrika? Humanitasreeks,
serie „Idolen en Symbolen", Lannoo,
Tielt-Den Haag, 1961, 136 pp., F. 35.
Dit vlot geschreven werkje werd niet als
een geschiedenisboek maar als een verhaal opgevat. Het verhaal van Nkrumah
en van Ghana's onafhankelijkheidsgeschiedenis tot begin 1961, door een jonge
Belg verteld, die talrijke contacten heeft
gehad met Ghanezen en met Nkrumah
zelf en een warme sympathie voor dat
land, en vooral een grote bewondering
voor Nkrumah overgehouden heeft. Af
en toe wordt het verhaal daarom ook een
pleidooi, of juister, een vraag om begrip.
Want sympathie is niet noodzakelijk onverenigbaar met objectiviteit. Al is deze
bondige voorstelling van Nkrumah soms
iets of wat eenzijdig, zij is steeds objectief en alleszins verruimend en leerrijk.
R. Beeckmans
WETENSCHAP
VAN LAER, P. Henry, D. Sc., Philosophy of Science. Part two. A. study of the
division and nature of various groups of
sciences. (Duquesne Studies. Philosophical Series). — Duquesne University
Press. Pittsburgh. Pa. Editions E. Nauwelaerts. Louvain. 1962; XIV en 342 pp.,
$ 6.50.
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In dit tweede deel van zijn werk, Philosophy of Science (waarvan het eerste
reeds in 1956 verscheen), onderneemt de
schrijver de oplossing van een zeer complex en bewerkelijk probleem, dat naar
ons weten nog nimmer zo algemeen en
volledig werd behandeld: de indeling der
wetenschappen. Uiteraard kan deze onderneming niet slagen tenzij men tevens
ook het eigen karakter der verschillende
wetenschappen. Een eerste kriterium dan:
het theoretisch en praktisch denken veroorlooft de scheiding van het geheel der
wetenschappen in speculatieve (theoretische) en operatieve (praktische) wetenschappen, een scheiding die tegelijk ook
de innerlijke tendentie en het objectieve
doel er van aangeeft. Een ander verdelingsprincipe, dat eveneens een duidelijke
scheidingslijn tussen de wetenschappen
als geheel trekt is de kenbron (bovennatuurlijke of natuurlijke) waaruit ze
putten, en zo resulteert het onderscheid
in bovennatuurlijke (theologische) en natuurlijke (niet-theologische) wetenschappen. Hierbij dient opgemerkt dat de
twee genoemde verdelingen elkander
overkruisen, omdat beide het geheel der
wetenschappen betreffen, en zo vindt
men en in de natuurlijke en bovennatuurlijke praktische en theoretische wetenschappen. De bovennatuurlijke wetenschappen vallen op hun beurt in twee
hoofdverdelingen uiteen: de filosofische
en niet-filosofische. Gebruikt men een
tweede kriterium nl. het drievoudig niveau der formele abstractie dan resulteren drie groepen: de empirische, de
ideele en speculatieve wetenschappen.
Deze verdelingen alsook de nog volgende vindt men in overzichtelijke schema's
saamgevat. Na zo een duidelijk beeld
van de hoofdverdelingen te hebben geschetst gaat de schrijver na welke nieuwe
kriteria moeten worden aangewend om
de zo gevonden nog zeer complexe
groepen verder te onderscheiden, en welke onderlinge betrekkingen er tussen hen
bestaan. Daarbij verzuimt hij niet ook
andere verdelingspogingen zoals b.v. die
van Dilthey, Windelband en Rickert aan
een indringende kritiek te onderwerpen
en de waardevolle bestanddelen ervan
voor zijn doel te gebruiken. Hoe conscientieus de auteur zijn taak opvat blijkt
verder uit de waardevolle historische
apercu's en voornamelijk uit de scherpe
analyse van tal van begrippen die gemeenlijk zonder nadere bepaling ter karakterisering van de natuur der wetenschappen worden gebruikt, zoals de begrippen theoretisch, praktisch, toegepaste
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wetenschappen, realiteit, experientie, cultuur, abstractie en universaliteit, ideeel
en reeel e.a. Na de verdeling der wetenschappen wordt in een laatste hoofdstuk
hun zeer reele eenheid beschouwd en de
laatste grondslagen er van aangegeven:
de eenheid van het zijnde, en de mens
subject en object van het geheel der wetenschappen terwijl tenslotte de positivistische opvatting van de eenheid der wetenschappen aan een uitvoerige kritiek
wordt onderworpen. In heel deze degelijke en kundig uiteengezette behandeling lijkt ons de karakterisering van de
formele wetenschappen bijzonder geslaagd, al zouden we aan hen een ietwat
breder fundament in de werkelijkheid wilHuffer
len toekennen.

het hoofdstukje waar hij probeert te achterhalen waarom Rome wat huiverig staat
en stond tegenover het oeuvre van deze
grote en vrome mens. Het heeft hier alles
van weg dat het probleem van het kwaad
bijna moedwillig uit de weg wordt gegaan, en wanneer hij komt te spreken
over Rom. 8, vraagt men zich onwillekeurig of of voor Raven Christus ook nog
Verlosser is, en zo ja, waaruit. Het moet
echter gezegd worden dat het boek zeer
leesbaar is en dat het enthousiasme van
deze oude zoeker aanstekelijk werkt.
W. Peters

TEILHARD DE CHARDIN, Pierre, De
visie van het verleden. De mens in de
evolutie. Het goddelijk milieu. — Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, f 3,90 per
deel; 1962.

KNAPEN, Marie-Therese, L'enfant Mukongo. Orientations de base du systême
dducatif et developpement de la personnalitê. Nauwelaerts, Parijs, Leuven,
1962, 202 pp., F. 170.
Het onderzoek blijft beperkt tot de Mukongokinderen van het dorpje Kimwenza,
20 km ten zuid-westen van Leopoldstad.
Verder wordt het tweede deel van de
ondertitel, „developpement de la personnalite", slechts „incidenteel" behandeld,
wat enkele bezwaren oplevert. Hoofdzakelijk werd de aard van de eerste opvoedingspraktijken tijdens de vijf of zes
eerste levensjaren, alsmede hun invloed
op het socialisatieproces van het kind
onderzocht. Daarbij werd vooral aan de
interpersoonlijke verhoudingen tussen het
kind en de volwassenen aandacht besteed. Deze beperking lijkt ons eveneens
nogal bezwaarlijk omdat de betrekkingen
met de andere kinderen o.i. nog steeds een
belangrijke invloed op het socialisatieproces uitoefenen in een maatschappij die
de traditionele band van de ouderdomsgroepen nog niet vergeten is. Deze opmerkingen nemen niet weg dat schr. zich
verdienstelijk gemaakt heeft door met veel
goede wil een groot aantal kostbare gegevens te verzamelen en te boek te
stellen. Haar werk is Loch een goede bijdrage tot de kennis van het zwarte kind.
R. Beeckmans

Bij Het Spectrum verschenen deze drie
deeltjes uit de werken van de bekende
Franse geleerde. Zij zijn de eerste uit een
geheel van tien deeltjes, dat hier in vertaling zal uitkomen en onder redactie
staat van Prof. Dr. G. H. R. von Koenigswald en Dr. N. M. Wildiers. Acht ervan
zullen schrifturen van T. de Ch. bevatten
en de laatste twee zijn beschouwingen
over hem van de hand van Ignace Lepp.
,,De visie van het verleden" en „De mens
in de evolutie" zijn genomen uit „La
vision du passé " , terwijl het derde deeltje
de vertaling is van „Le milieu divin".
Wie zich niet graag aan de Franse tekst
waagt, vindt dus hier zijn gading.
R. S.
RAVEN, C. E., Teilhard de Chardin.
Scientist and Seer. — Collins, London,
1962, 221 pp., 25 sh.
Charles Raven, een clergyman van de
Engelse Staatskerk die wij op tachtig jaar
schatten, is sinds jaar en dag een enfant
terrible vanwege zijn weinig orthodoxe
meningen. De oude man slaakt nu een cri
de coeur omdat hij waarvoor hij lange
jaren vocht nu bevestigd vindt in het
werk van Teilhard. Dit boek is geen stun
die van Teilhard's meningen ofschoon
schr. verschillende boeken wel ter sprake
brengt. Het is meer een wat heen jubelen
om het thema Teilhard, de mens, zijn
werk, zijn vrienden, zijn niet begrepen
zijn, en daarbij een voorwaardeloos aanvaarden van diens theorieen. Hij verslindt
Teilhard met huid en haar. Interessant is

FILOSOFIE EN
SOCIOLOGIE

LEBLANC, Maria, La personn.alite de la
femme katangaise. Contribution A l'etude
de son acculturation. — Nauwelaerts,
Parijs, Leuven, 1960, 403 pp.
Deze doctoraatsthesis van een inmiddels
overleden lekemissionaris (AFI) heeft tot
doel de ontwikkeling van de opvatting
over de katangese vrouw wetenschappe-
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lijk na te gaan. Met „opvatting over de
katangese vrouw" bedoelt schr. zowel het
idee van de katangese vrouw over zichzelf (haar „self-concept"), als de houding
van de anderen tegenover haar. Voorwerp van het onderzoek is de inlandse
vrouw in de buitengewoonterechtelijke
centra van Elizabethstad en Kolwezi. Het
is een merkwaardig en baanbrekend werk,
in zijn genre een van de eerste in Kongo,
Ondanks de moeilijkheden werd de wetenschappelijke onderzoekstechniek met
de grootste zorg toegepast. De zeer delicate formulering van de resultaten straalt
ernst en degelijkheid uit, terwijl de mens
er toch in zijn geheel, en niet atomistisch,
benaderd wordt. Schr. erkent dat haar op
etnologisch gebied wegens de uitzonderlijke heterogeniteit van haar basispubliek,
tekorten kunnen verweten worden. Een
kostbaar werk voor technisch ingewijde
R. Beeckmans
lezers.
LAGARDE, Georges de, La naissance de
l'esprit lalque au diclin du moyen-age,
vol. IV, Guillaume d'Ockham: Defense de
l'empire. Leuven-Parijs, Nauwelaerts,
1962, 270 pp., ing. 260 BF.
Willem van Ockham is bekend wegens de
destructieve invloed van zijn nominalistische wijsbegeerte op de late Scholastiek.
G. de Lagarde toont ons nu de „doctor
invincibilis" in zijn antipauselijke bemoeiingen voor de defensie van het keizerrijk. We zien hoe het uiteenvallen van
een gezonde metafysische synthese gepaard gaat met het ontstaan van een laicistische geest, die het wereldlijk imperium wil verhef fen ten koste van de kerkelijke prerogatieven. Dit hoogstaand
boek verbindt grondige historische documentatie met een zeer stijlvolle uiteenzetting. Het is toonaangevend voor de kennis van de politieke filosofie, die de
hedendaagse maatschappelijke verhoudingen van Kerk en Staat heeft voorbereid.
A. Poncelet
CARR.ERAS, J. en TUSQUETS, J.,
Apports hispaniques a la philosophic
chretienne de l'occident. — Leuven, Nauwelaerts, 1962, 268 pp., ing. 190 BF.
Deze reeks conferenties, die onlangs aan
de leerstoel Kardinaal Mercier werden
gehouden, zullen niet iedereen interesseren. Zij onderstellen bij de lezer een
zekere graad van filosofische cultuur en
een meer dan banale belangstelling voor
de ontwikkeling van de ideeen in een
vreemd land. De keuze echter van de
leidende Spaanse figuren, die in deze
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voordrachten besproken worden, is zeer
gelukkig. Vives, Suarez, Balmes, Zaragiieta e.a. zijn alien denkers met hoogstaande Europese betekenis, en bovendien stonden zij in nauwe betrekking met
ons land. Ze worden levendig, kleurrijk
en cultuurhistorisch voorgesteld, zonder
opdringerigheid.
A. Poncelet
KUNST EN
CULTUUR
FRANQUINET, Robert, Salvador Dali
mystisch dandy. — Uitg. Lannoo, Tielt,
1962, 96 p., 6 ill., 35 F.
Romancier en kunstcriticus Robert Franquinet heeft zich, na Picasso, ook aan
Dali gewaagd in een kort essay, opgenomen in de serie Idolen en symbolen.
De ontmoeting is nogal bruusk, maar per
slot van rekening, enkele al te krasse affirmaties niet te na gesproken, toch echt.
G. Bekaert
BARLACH, Ernst, Ein selbsterzahltes
Leben. — Piper Verlag, Munchen, 1962,
(Piper-Bucherei Nr. 176), 65 pp., 17 ill.,
D.M. 3.80.
Deze herdruk van S.'s preliteraire activiteit en het zoeken naar zichzelf is, gezien
de herlevende belangstelling voor zijn
dubele persoonlijkheid als beeldhouwer
en dramaturg, een daad van rechtvaardige pieteit. In onbehouwen taal geschreven, waarin de rauwe ongearticuleerde
zinnen en atmosfeerflarden dezelfde indruk wekken als zijn zonder veel nuancering op een totale expressie afgestemde
scultpuur, verraadt S. op elk levensmoment zowel de onloochenbare aanleg als
de nog overheersende vaagheid, de menselijke onrust en de latente zelfzekerheid.
Als document blijft het dan ook onmisbaar voor het begrip van zijn verdere
C. Tindemans
evolutie.
VARIA
STRAATEN, Werenfried v., o. praem.,
Ze noemen mij spekpater. — De Spaarnestad, Haarlem; 152 pp.
Pater Werenfried is een machtige met
het gesproken woord. Tallozen hebben
hem gehoord en hun hart en hun beurs
geopend om de nood der verdrevenen en
gevluchten uit het Oosten te lenigen.
Dat hij ook het geschreven woord weet
te hanteren bewijst dit eenvoudige, oprechte, haast kinderlijke boekje, waarin
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men met stijgende belangstelling leest
over zijn „epische" hulpactie. Het werkje
verdient een soort volksboek te worden.
J. van Heugten
FRISCHE, Paul, Indische jaren achter
Bilik. Querido, Amsterdam, 1962; 107
pp., f 4,90.
De schrijver dezer herinneringen beyond
zich op Java bij de inval der Japanners
en onderging het gewone lot der Nederlanders, opsluiting in een kamp. Hij
schrijft hierover op boeiende en intelligente wijze. Veel gerepatrieerden zullen
dit werkje met genoegen ter hand nemen
en zich hun eisen lotgevallen al lezend
herinneren.
R. S.
HEIDBUCHEL, H., ABN-Woordenboek, Vlaamse Pockets (63-64). --Heideland, Hasselt, 300 pp., F. 50.
Hoe zeg en schrijf ik het? Vlaamse
Pockets (65). — Heideland, Hasselt,
pp. 184, F. 25.
Naast de vele nuttige en onmisbare „gidsen" die een taalminnende Vlaming wegwijs maken in het struikgewas van dialectismen, gallicismen, enz., begroeten we
met dankbaarheid dit eerste woordenboekje van het ABN. Alfabetisch gerangschikt biedt het circa 6000 woorden die
ofwel helemaal niet ofwel niet helemaal
tot het ABN behoren, met daarnaast de
woorden en wendingen die wel in het
ABN gebruikelijk zijn. Voegen we er aan
toe dat H.H. de strenge kant opgaat,
maar dat is zijn goed recht. Ten zeerste
Aanbevolen. r Daarnaast heeft H.H.
een praktisch naslagwerkje samengesteld
dat een bondig alfabetisch overzicht geeft
voor allerlei taalklemmen inzake uitspraak, spelling, spraakkunst, taal en
stijl. Zeer nuttig.
J. Vanden Broek
DALAI LAMA, Z.H. de, Mijn yolk en
mijn leven. Vert. --- Erven J. J. Tijl,
Zwolle, 1962. 253 pp., f 9,50.
Tibet heeft de laatste jaren in de algemene belangstelling gestaan wegens de
Chinese invasie. De gevluchte Dalai
Lama heeft nu in ballingschap, blijkbaar
met de hulp van David Howarth, zijn
mêmoires gepubliceerd, waarin hij zijn
leven verhaalt, zijn vlucht voor de Chinezen, en een en ander meedeelt over
het Tibetaanse Boeddhisme, het ontdekken van de telkens opnieuw gereincarneerde Boeddha, etc. Men krijgt de in.druk te doen te hebben met een oprecht,
eenvoudig man, die het lot van zijn yolk
zeer ter harte gaat. Als oprecht Boed-

dhist kent hij geen haat of wrok, doch wil
hij slechts recht en eerlijkheid. Het boek
bevat een aantal foto's.
P. v. Alkemade
LUNDERS, L. o.p., La censure des films
et l'admission des enfants au cinema a
travers le monde, Bruxelles, Ed. du CEP
(1962) , 508 pp., 450 Fr.
Dit werk is het resultaat van een onderzoek voor het congres van het Internationa al Katholiek Filmbureau (0.C.I.C.)
dat in 1960 te Wenen het thema „film,
jeugd en openbare macht" bestudeerde.
De auteur heeft zijn onderzoek uitgebreid
tot een exhaustieve verzameling van de
wetgevingen van meer dan honderdvijftig
landen over de filmcensuur en over de
toegang van de kinderen tot de bioskopen. Hij citeert daarbij uittreksels uit
wetteksten en beschrijft de eisen die door
de wetgever gesteld worden op het gebied
van censuur, vergunningen, taksen, publiciteit en zo meer; verder de werking van
de controlecommissies, de vastgestelde
criteria voor kwoteringen, enz. Met dit
overzicht wordt het mogelijk zich een
idee te vormen van de stand van zaken
in de wereld, althans wat de bedoelingen
van de wetgever in deze betreft. De lezer
kan zich echter geen rekenschap geven
van wat de toepassing van deze wetten
in de realiteit betekent. Zou bijv. Cuba
werkelijk „garantir le respect le plus
absolu pour la liberte crêatrice ." en
„condamner toute forme de discrimination
contraire a ce principe, que ce soit dans
le domaine philosophique, scientifique ou
religieux"? (p. 65) Worden in Panama
werkelijk de films verboden „qui attentent contre les principes de base de la
morale chretienne ou offensent ces memes
principes"? (p. 81) Het lag overigens buiten het bestek van dit reeds omvangrijk
boek de genese of de toepassing van deze
wetgevingen na te gaan of beschouwingen
te houden over de inspiratie en de draagwijdte er van. Het is een bundeling van
materiaal waarop eventueel verder kan
gestudeerd worden, en waarvoor de belangstellenden P. Lunders zeker dank
J. de Roeck
zullen weten.
DAIM, Wilfried, Tataler Untergang.
Manz - Verlag, Munchen (Imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1959; 144 pp.,
f 10,70.
Schrijver, die aan het hoofd staat van
het Instituut voor Politieke Psychologie
te Wenen, behandelt in dit werk het probleem of de mens eenmaal de mensheid
in zijn totaliteit zal vernietigen. Hij on-
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derzoekt daarbij eerst of de mens het
doen kan en vervolgens of hij het doen
wil. De eerste vraag brengt ons op het
gebied van de atoomphysica, de tweede
vraag op dat van de psychologie, meer
bepaald de diepte- en de politieke psychologie. Schrijver komt tot de conclusie
dat de „Todestrieb" iedere mens of hele
mensengroepen aangeboren is. Een boek,
dat door zijn pessimistische inslag, aanleiding geeft tot bezinning op de eindbestemming van de mens. Dr. J. van Lierde
WALLER, George, Kidnap. De geschiedienis van de Lindberghzaak. Vert. —
Eren J. J. Tijl, Zwolle; 592 pp., f 14,90.
De schrijver van dit boek heeft er vijfentwintig jaar over gedaan de geschiedenis der ontvoering van baby Lindbergh
in 1931 tot in de miniemste details na te
gaan en alles chronologisch op te tekenen en te rangschikken. Zo leest men
hier een crime story van groot formaat
en niet ontsproten aan fantasie, doch historisch getrouw naverteld. Voor wie van
speurderswerk, rechtszittingen en getuigenverhoren houden, een boek om van
te smullen. ,Het vreemde in deze zaak is
dat allerlei verschijnselen op een bepaalde persoon als de dader wijzen, dat deze
echter, hoewel ter dood veroordeeld,
geen enkele bekentenis doet en star vasthoudt aan ziin onschuld. Het boek is bovendien revelerend omtrent veel aspecten
van het leven, de gevoels- en denkwijze
der bewoners van de U.S.A. Richard
Hauptmann, de ter dood veroordeelde,
die met God verzoend in Christus' vrede
sterft, doch niet de geringste schuld bekent, blijft een kluif voor de psychologen.
P. van Alkemade
PEREZ DE URBEL, Justo, Isidor von
Sevilla. — Verlag J. P. Bachem, Käln,
1962, 284 pp., 15.80 D.M.
„Sein Leben, sein Werk and seine Zeit"
is de ondertitel van dit standaardwerk
over de grote Spaanse bisschop. De
schrijver heeft alle mogelijke bronnen
over zijn werk geraadpleegd en het definitieve boek over Sint Isidorus geschreven. Hier verschijnt nu het boek in Duitse vertaling. Weinig Nederlanders zijn
vertrouwd met de eigenaardige toestand
van Spanje omstreeks 600. Germaanse en
Gothische stammen waren Spanje binnengevallen en stichtten er koninkrijkjes,
tot de West-'Gothen tenslotte de overhand kregen. Over dit alles en over de
machtige invloed van bisschop Leander
en later van Isidorus instrueert dit boek.
P. van Alkemade
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BUYTENDIJK, Prof. F., Prof. Dr.
P. CHRISTIAN, Prof. Dr. W. SCHULTE, Tijdgeest en geestelijke gezondheid.
(Serie Geestelijke Volksgezondheid Nr.
21). — Spectrum, Utrecht-Antwerpen,
1962, 47 pp., f 1,25.
Een vertaling van drie voordrachten gehouden op de jaarvergadering van de
„Deutsche Zentrale fur Volksgesundheitspflege". Het verband tussen de maatschappelijke rangorde der waarden en de
gezondheid wordt onderzocht. De zogenaamde beschavingsziekten en de daarmee samenhangende psychische storingen
krijgen een opmerkelijk indringende bespreking. Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op de moderne onrust. In een kort
bestek enkele waardevolle gedachten over
grondvragen van het bestaan in deze tijd.
J. M. Kijm
HIBBERT, Christopher, The Battle of
Arnhem. Batsford, London, 1962,
224 pp., 25 sh.
De bibliographie van deze studie beslaat
bijna zes pagina's en bevat o.m. een dertigtal rapporten van verschillende bij de
slag om Arnhem betrokken brigades en
hun generaals. Dit zij voldoende om de
aard van dit werk te karakteriseren. Het
bevat drie delen: the plan, the operation.
en Post-Mortem, en alle beschikbare gegevens betreffende de eerste twee delen
zijn ten volle benut. Tot deze gegevens
behoren niet alleen bronnen van geallieerde zijde, maar schr. heeft zijn inlichtingen ook bij de Duitse Generale Staf
gezocht; burgers uit de Oosterbeek-zone
hebben eveneens van hun ervaringen verteld. Hoe dapper er ook gevochten moge
zijn, alles bijeen is het een triest verhaal
dat alien die er nauw bij betrokken
waren — en dat zijn ook alle Nederlanders in het Westen van het land — bijW. Peters
zonder zal aanspreken.
SAMPSON, Anthony, Anatomy of Britain. — Hodder and Stoughton, London,
1962, 662 pp., 35 sh.
Dit boek, dat alom geprezen wordt, werd
geschreven vanuit de bekommernis dat
het allesbehalve goed gaat met good old
Britain. De uitstekende journalist die
Sampson is tracht nu een antwoord te
geven op vragen als who runs Britain? en
how is it run? en waar iigt de eigenlijke
macht, e.d. Achtereenvolgens worden instanties en instellingen aandachtig bekeken; inderdaad is het beeld van de anatoom die aan het werk is niet slecht gekozen. De macht en de invloed van de
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Kroon, de eerste Minister, van Minister-.
raad, van Hoger- en Lagerhuis, van de
oude landadel, van de kerk, van de universiteiten en scholen, van de bankiers en
zakenlieden, van vakverbonden, enz. komen ter sprake, en de lezer raakt op de
hoogte van een macht concrete gegevens
op allerlei terrein. Men zou het hoogst
leesbare boek ook als een soort naslagwerk kunnen beschouwen en gebruiken.
Het enige nadeel is dat het boek gauw
verouderd zal zijn; de auteur is zich hiervan ook bewust, maar er is weinig aan te
doen dat het begin van de brug al sporen
van roest gaat tonen terwijl men nog
bezig is het laatste stuk te schilderen.
Voor Anglisten en Anglophilen lijkt het
een bijna onmisbaar boek.
W. Peters

POCKETBOEKEN
Aula-boeken.
Antwerpen.

Het Spectrum, Utrecht,

Geschiedenis van de Kerk in Nederland.
f 2,50.
In gecomprimeerde vorm een 340 pagina's wordt hier door vakgeleerden,
o.a. prof. Rogier, de geschiedenis der kerken in Nederland geschreven, een werk
van protestanten en katholieken.
EBERHARD, Otto, Geschiedenis van
Egypte. Vert. f 2,90.
De Heidelbergse Egyptoloog Eberhard
Otto biedt hier in kort bestek de geschiedenis van het oude rijk der Farao's, dat
een kleine drieduizend jaar stand hield.
KRUGER, Gerhard, Fundamentele problemen der hedendaagse wijsbegeerte.
Vert. f 2,50.
In dit Aula-boek worden de meest hedendaagse problemen omtrent wetenschap,
waarheid en wijsbegeerte uitvoerig besproken.
SMITH, F. Graham, Radio-astronomie.
Vert. f 3,50.
De radio-sterrenkunde is een nieuwe wetenschap. De daarin belangstellende vindt
hier de voornaamste gegevens geordend
bijeen.
Prisma-boeken. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
JOESTEN, Joachim, De Amerikaanse geheime dienst. Vert.
Een zeer boeiende uiteenzetting van de
C.I.A. (de Central intelligence Agency)
in de Verenigde Staten door een DuitsAmerikaans journalist.

TEY, Josephine, Moord in de nachttrein.
Vert.
Een goed romannetje met een zeer onwaarschijnlijk moordgeval.
De bloempjes van Sint Franciscus. Vert.
Het hartveroverende boekje, dat op wonderbare wijze de evangelische sfeer van
de arme van Assisi oproept.
STREUVELS, Stijn, Verhalen.
Een zestal verhalen uit verschillende perioden van de Vlaamse rasschrijver.
GUNTHER, Paul, Het dagelijks leven in
de gouden eeuw. 2 deeltjes. Vert.
De Frans schrijvende Zwitser, Paul Gunther, professor te Amsterdam, schreef dit
aardige werk over het leven onzer voorouders.
SIERKSMA, Kl., Nederlands vlaggenboek.
Een boekje over de nationale vlag, de
provincie- en de gemeentevlaggen, met
commentaar.
QUEEN, Ellery, Paniek op Manhattan.
Een wel niet waarschijnlijke, maar ongewoon spannende thriller.
ROCHE, Mazo de la, De gebroeders
Whiteoak op Jalna. Vert.
Het zoveelste vervolg van de boeiend geschreven Jalna-historie.
FERRATER, Mora Jose, Inleiding tot de
moderne filosofie. Vert.
Leerling van Ortega y Gasset, schrijft de
auteur een bijzonder heldere en populaire
uiteenzetting van de beginselen der wijsbegeerte.
Pictura-boeken. GeIllustreerde pockets,
f 2,25. Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen.
THOMAS, Haije, Het dagelijks leven van
onze voorouders in het midden der 17e
eeuw.
Dit boekje keuvelt op prettige wijze over
het alledagsleven onzer 17de-eeuwse
voorvaderen.
CHARPENTIER, Peter, Foto's bij flitslicht.
Een overvloedig geillustreerd werkje over
flitslichtfoto's.
BLIJSTRA, R., Nederlandse bouwkunst
na 1900.
Blijstra geeft hier een overzicht over de
nieuwe bouwtrant van deze eeuw.
SIRE, Marcel, Sociologie der dieren.
Een goede verhandeling over deze nog
jonge wetenschap.
MARRON, Henri, Augustinus. Vert.
Een zeer persoonlijke, boeiende beschrijving van deze grote figuur.
R.S.

Z.Em. KARDINAAL SUENENS

Kloosterleven en Apostolaat
Een aangrijpend document
gegroeid uit de herderlijke zorg omtrent de apostolische dimensie van
het religieuze leven. Daarom ook is het een durvend geschrift geworden dat tot vele gesprekken aanleiding zal geven, maar dat in al zijn
progressiviteit vooral de „nieuwe geestelijke lente" op het oog heeft,
waarover Taus Joannes XXIII bij de aanvang van het Concilie sprak.
In zijn inleiding schrij ft Z. E. de Kardinaal ondermeer:
In dit boek zouden wij een onderzoek willen instellen naar de plaats
en de zending van de kloosterzuster in de Kerk, beschouwd in het
licht van de hedendaagse wereld.
Dit onderzoek moet Leiden tot cen juistcr begrip van de waarachtige
betekenis van de religieuze roeping, door ze los to maken van alle
anachronismen waaraan ze gekluisterd ligt.
Hier komen alleen in het gezichtsveld: de kloosterzusters die behoren
tot de orden en congregaties welke zich wij den aan apostolaatswerk.
Terwijl wij spreken over onze kloosterzusters bedoelen wij tevens
onrechtstreeks alle godgewijde zielen, welke zich in de wereld toeleggen op een waarneembare apostolische werkzaamheid en deel hebben aan dezelfde fundamentele roeping.
Serie: Ecclesia
Formaat: 12,5 x 19 cm; blz. 236; gebonden: 85 F.
Verkrijgbaar in de boekhandel
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Lagere Normaalschool - Wetenschappelijke B.
Normaal afdeling voor Bewaarschoolonderwijzeressen.
Algemeen Middelbaar Onderwijs — Oude Humaniora Grieks-Latijnse
Moderne Humanoria — Economische
Lagere en hogere secundaire tech nische 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

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vronwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vronwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.
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H. Maagdcollege
Kerkstraat 60 — Dendermonde
— Latijns-Griekse 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

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

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 — Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro-mechanica
Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL SIT 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.

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 A ssistenten A I
INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

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

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 - Fysica met Econ. wetensch., enz.
* Hoger Instituut voor Opvoedkunde.
* Dienst voor Studie- en Beroepsorientering.
* Inlichtingen en inschrijvingen : elke werkdag van 9-12 uur en van 14-17 uur.

Antwerpse Verzekerings Maatschappij

ecutita3 N.V.
De Oudsie Verzekeringsmaatschappij van het land – Gesficht in 1819
Kipdorp 46, – ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

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

Wilt Ge in geest van apostolaat uur 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 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.

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 B R O E D E R S VA N LIE F D F, Stropstraat 125 GENT.

Sedert 1870 legt de

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

iv444e4ollese „Sint Jozef"
OVERUSE (BRABANT)
Grieks-Latijnse humaniora en voorbereidende klas
Internaat

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 Humanlora
Kunstonderwijs – erkend door de Staat,
dus kosteloos.
Hoger secundair Technisch (A7/A2) Hoger onderwijs (A7/A1): meerdere mogelijkheden
Handelsonderwijs: Franstalig sekretariaat.

instrcuut o. L vizouw van qizatie
Zusters van de H. Vincentius a Paulo – Steenweg op Ninove 333 - Brussel 8
INTERNAA T

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen

EXTERNAAT

mstituuc mania immaculata
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

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.B. 3019.37
Externaat Half-internaat Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora : Griek-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B

geen sehoolgeld
Speciale lessen: Dactyl()
TECHNfSCH ONDERWIJS
Taal- en Handelsavondschool -

kosteloze verzekering
Piano - Turnen
Boekhouden

—

Zwemmen - Tekenen
Vreemde talen

STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

HOGER TECHNISCII INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE
Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en sterkstroom) de industridle
scheikunde, elektro-mechanica en de elektro-chemie.
INTERNAAT

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

BISSCHOPPELIJKE NORMAALSCHOOL
KAS,TEELSTRAAT 8 – SINT NIXLAAS – 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
2. moderne talen
1. moedertaal-geschiedenis
4. wetenschappen-aardrijkskunde
3. wiskunde-fysica

INTERNAAT

EXTERNAAT

-

HALFINTERNAAT

Bron met natuurlijk gas

HET FRISSE WATER

9

E

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij:

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

N.Y. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverijen

uit met haar in contact to treden

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST-NIKLAAS

TELEFOON: 76.35.01 (7 !linen)

Kenf U

MARBRABEL
een nieuwe, moderne ma rmer-fegel

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

—
—
—
—
—
—

voorbereidende afdeling en opleiding tot:
verpleegassistente en beroepsverpleegster,
gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
vroedvrouw,
kinderverpleegster,
sociale verpleegster.

Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

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 Miertalige directiesecretaresse (nieuwe opvatting)
Gegradueerde in de moderne communicatiemedia
(A. Journalisme, B. Radio en Televisie)
Diploma van Assistente in de psychologie (K.B. 21.3.6 I )
Assistente intake beroepskeuze (M.B. 16.7.57)
Gegradueerde in de logopedie (erkenning aanhangig)
Biedt gelegenheid tot inwonen.
Documentatie aanvragenz Jozef 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

kammenstraat
a ntwerpen

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie 8 Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam

5;44-7•441s#44,4141,44444

Internaat / Externaat

— Middelbare school (Moderne en Grieks-Latijnse)
— Lagere normaalschool (G/L - W/A - W/B)
— Middelbare normaalschool
(Vlaamse en Franse afdelingen)
198 NIEUWLAND — BRUSSEL 1 — TELEFOON 12/32/59

INTERNAAT — Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar — EXTERNAAT
Onder !eh:ling 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.-gozelinotituut - cEienekt
Telefoon 81.391
.■

ONZE-LIEVE-VROUWE COLLEGE TIENEN
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 VE R PLE E G KUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar – voorbereidend jaar: vanaf 17 jaar
BREVET: Beroepsverpleegster – 3 jaar studie
– 2 jaar studie
Verpleegassistente
– 1 jaar studie
Nursing-Hostess
Neem inlichtingen:
Tel. 127.87
0. L Vrouwgasthuis, Keizerstraat, 7, Mechelen.
Tel. 144.23
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.
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In Memoriam
Al het aardse en concrete had voor Hem een geheime doorzichtigheid,
was een transparant van het goddelijke, eeuwige. Zouden wij onze
geschapenheid, ons geschapen zijn als ons eigenlijke zijn doorzien en
beseffen, dan wisten wij ook van Jezus' wereld en van Naar zijn en zou
ook ons dit heelal tot een levend symbool worden.
J. van Heugten S.J. in K.C.T., 1947, p. 218

il.
B

het overlijden van zijn Nederlandse hoofdredacteur wil dit tijdschrift hem en zijn werk een ogenblik herdenken. Als illustratie
van de onverklaarbare goedheid en aantrekkelijkheid die van deze mens
uitgingen meenden wij geen betere keus to kunnen doen dan bovenstaand citaat. Wie hem Wilde kennen zou „Jezus' mensheid in het
evangelie" moeten kennen, waaruit bovenstaande tekst genomen is.
Deze cultuurmens leefde in alle opzichten uit de eenvoud van de blijde
boodschap.
De naam van pater Jan van Heugten zal onweersprekelijk verbonden
blifven met de literaire kritiek in Nederland. De betekenis van het werk
wat hij op dit terrein verricht heeft, wordt elders in dit nummer geschetst. Hij heeft hier principes geformuleerd en een houding aangenomen die richtinggevend werden voor het denken in katholieke kring
en die voor- en tegenstander respect afdwongen.
T weemaal was hij hoof dredacteur van dit maandblad. De eerste maal
trad hij op bij de fusie van het noord-nederlandse Katholiek Cultureel
Tijdschrift — na de bevrijding van de zuidelijke nederlandse provincies
opgericht door pater Tesser als voortzetting van het vooroorlogse
„Studien - — met het zuid-nederlandse Streven van 1947 tot 1948).
De tweede maal trad hij opnieuw in functie bij het heengaan van pater
Wessels in 1956.
Toch zou het niet verwonderlijk zijn als vele lezers van het huidige
Streven de invloed van pater van Heugten niet meer duidelijk hebben
bespeurd. De grote betekenis van zijn werk naar buiten ligt in de dertiger jaren. Gedurende de oorlog en daarop volgende wederopbouw
had hij nog grote invloed in studentenkringen. Maar na 1950 treedt
zijn werkzaamheid steeds meer terug. Behalve de regelmatige boekbesprekingen van zijn hand heeft hij de laatste tien jaren nog maar weinig
gepubliceerd. Bij alle dankbaarheid om wat God ons in deze voortreffelijke priester en hoogbegaarde mens geschonken heeft, zou men misschien ook mogen zeggen: dit leven is een torso gebleven.
31 Streven - Jrg. XVI. Deel I. maart 1963
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Brabander van franciscaanse eenvoud was hij uiterst gevoelig voor
beschaving en traditie. Hij had een goede kennis van de geschiedenis
en hij wist wat het kostte om natuurlijke, instinctieve gegevens werkelijk te integreren in een hoger levensbesef en een cultureel kader. Het
menselijke wist hij zorgvuldig of te wegen. Wijs en eventvichtig in zijn
oordeel was hij tegemoetkomend voor de jeugd, maar zag hij de ontwikkeling van het tijdsgebeuren met een scherp oog. Hij beleefde de
breuk der traditie, het einde van de nieuwe geschiedenis, dat wy thans
meemaken, als een zeer ernstig verschijnsel, dat hij tvellicht niet voldoende kon duiden. Bij het uiterlijk succes waardoor dit leven in sommige periodes getekend tverd, mag men bij dit afscheid ook denken aan
het grafschrift van de nederlandse paus Adrianus VI: van hoeveel belang is het, in wat voor een tijd de mens leeft.
Van Heugten heeft zeer veel geschreven. Behalve een kleine biogra
fie van de generaal der Jezuleten Pater Roothaan bestaat zijn literair
tverk praktisch bijna geheel uit kritieken en essays, waarvan de beste
gebundeld tverden in „Met peillood en kompas" van voor de oorlog en
„De menselijke geese van 1954. De bibliografie in deze bloemlezing
(samengesteld onder leiding van Prof. Dr. N. A. Donkersloot met een
inleiding van Prof. Dr. W. Asselbergs) beslaat bijna 7 pagina's. De
sleutel tot het verstaan van deze schrijver en zijn leven menen wij
gevonden te hebben in zijn bijdrage „Kerk en Cultuur".
Deze verscheen voor het eerst in K.C.T.-Streven in 1948 (p. 2 - 15),
tverd opnieutv opgenomen in „De Hoeksteen" (verschenen bij het
eeutvfeest van de nederlandse provincie der Jezuleten) en tenslotte door
hem gebruikt als afscheidsrede in de aula der amsterdamse universiteit
bij zijn laatste optreden voor de studenten van Sanctus Thomas Aquinas in 1956. Er is dus enige reden om aan te nemen dat bier van een
bijzonder persoonlijk getuigenis sprake is. De aanhef verklaart reeds
iets van het zelfbewustzijn van deze van huis uit verlegen en hoekige
figuur. ,,Welk een koninklijk betvustzijn, welk een besef van de Heer
der wereld te zijn en de toekomst der mensen te bepalen spreekt er uit
de woorden van Jezus tot zijn leerlingen: gij zijt het zout der aarde,
gij zijt het licht der wereld". Dit besef, in het centrum van de geschiedenis der mensheid te staan, deelt Jezus aan zijn leerlingen mede. Niet
als vuur en zwaard maar als zout en zuurdesem. „Dit is wellicht de
grootste cultuurdaad die er ooit gesteld is, dat Hij voor miljoenen en
overmiljoenen mensen het levende, in de ziel getvortelde model geworden is, tvaarnaar zij hun innerlijk trachten te vormen en hun leven op
te boutven. Wie dit beeld levend en bevruchtend in zich omdraagt, is
voor eeuwig aan de barbaarsheid onttrokken".
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De doorwerking van het christendom is een sacramentele. Door
zichtbare tekens wordt de menswording van de godheid voortgezet.
Waar dit plaats vindt wordt alles lucide, doorzichtig, transparant.
„Alles laat zich in Hem vertalen" zinkt de dichter. Waar dit proces tot
stilstand komt, zinkt de mens terug tot barbarij en vervalt aan de oerangst van het primitieve en het chaotische. Tweemaal is de Kerk in
staat geweest het proces der verwereldlijking op te vangen en de gang
der geschiedenis van een christelijke geest te doordesemen: eenmaal by
het verval van het romeinse rijk, een ander maal bij het einde der middeleeuwen. In de middeleeuwen heeft de Kerk door de verwarde tijden
de volken geleid totdat er licht en orde kwam in de chaos. Daardoor is
Europa geworden tot een christelijke eenheid. Dit sacramentele besef
vindt zijn hoogtepunt in St.-Franciscus en eindigt met de middeleeuwen, of treedt althans in zijn algemeenheid niet meer aan de dag. Maar
ook het individualisme van de renaissance wordt door de Kerk, gedeeltelijk althans, nog gekerstend. Het begin van de nieuwe tijd wordt
opnieuw geladen met het idee van een religieuze wedergeboorte. Wat
het protestantisme aanduidt als contra-reformatie is in wezen de gedachte dat de genade de natuur vervolmaakt. De barok is de laatste
opflikkering van een grootse omvattende stijl. „In het Europa van de
laatste honderd jaar, waarin de mensen het over de diepste en wezenlijkste Bingen des levens over de gehele linie oneens zijn, kan de Kerk
haar stijl- en cultuurvormende invloed moeilijk uitoefenen en heeft
haar krachten te verzamelen tot er wellicht weer een tijd aanbreekt
dat de mensheid, moe van atheisme, individualisme en materialisme, tot
de christelijke gemeenschapsgedachte terugkeert".
Men zou van Heugten beter een renaissancist kunnen noemen dan
een humanist. Hij geloofde in de vormkracht van de geest, de worsteling van de kunstenaar met zijn stof, die daardoor uitstijgt boven het
chaotische en het animate en die in de schoonheid van schepping en
cultuur jets kan voorvoelen van de ongeschapen schoonheid. Zo heeft
hij de literaire beweging van de dertiger jaren doorpeild en de katholieke jongeren hun plaats gegeven. Die lijn trok hij door na de oorlog,
toen hij „in het Atrium der Vestalinnen - van Bertus Aafjes kon lezen
dat er zo in Nederland sinds Gorter niet meer geschreven was. Maar
tot de vijf-tigers, de atonalen miste hij elke affiniteit, om van „Bewogen
beweging" te zwijgen. Hij voorzag de chaos op kerkelijk en cultureel
gebied, zoals hij indertijd de barbarij van het fascisme „geroken" had.
In het laatste punt is zijn gezag gevestigd, in het eerste geval is het
nog te vroeg om een oordeel uit te spreken. Maar terwille van de
geschiedenis en de verantwoordelijkheid voor de toekomst moet hier op
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het getuigenis gewezen worden van een zeer zuiver voelend christen,
aan wie alle bekrompenheid, alle scrupulositeit en alle gezagskramp
vreemd was.
In 1952 schreef van Heugten het volgende: „Wat men eenmaal
gelooft — en dat redelijk voldoende verantwoord (dit geldt voor de
eenvoudigsten even goed als voor de ontwikkelden) — weer of nog
'problematisch' stellen, sluit twillel in of de mogelijkheid tot twijfel,
wat met het 'aan God geloven' in strijd is. Hetzelfde geldt voor het
alles onderwerpen aan een 'zelfstandig kritisch onderzoek'. De scheidingslijn tussen goed en kwaad is met het geloof inderdaad voor altijd
vastgesteld (tenminste in essentiele dingen). Dit is geen voortvegeteren op ideeên die men bij zijn geboorte meekreeg. Geloven is niet een
vegeteren op ideeen maar een 'mystiek' beleven". Deze aanhaling
wordt hier niet gegeven om haar in ieder detail te canoniseren maar om
de authentieke christelijke bewogenheid van dit spreken dat niet meer
verstaan werd. Het getj was gekeerd. Nog jaren na zijn moderatorschap is hij in een pamflet mateloos gehoond door jongeren die in deze
tijd, evenmin als in de dertiger jaren, de inhoud kenden van het pakket
dat hun werd aangeboden. Toen zowel als thans lief hij deze tirades
over zich heengaan, onbewogen, wel wetend dat het de Heer is die ons
oordeelt. Zell zijn taak vervuld hebbende in een tijd van veel grotere
geslotenheid heeft hij gewerkt aan een openheid des geestes zonder
anderen te grieven. Hij had een mateloos vertrouwen dat het goede,
het ware en het schone zich onder de leiding van de Kerk vanzelf
zouden ontwikkelen. Maar ook alleen onder haar leiding. ledere gedachte dat de humaniteit bij haar niet veilig zou zijn, was hem vreemd.
Nogmaals, de tijd is niet gekomen om over deze controverse uitspraak te doen. Dat van Heugten eenmaal gelijk gehad heeft wil niet
zeggen dat hij het de tweede maal ook zou moeten hebben. Zelfs heiligen kunnen zich op het cultuurpatroon van hun tijd verkijken. Inderdaad: van hoeveel belang is het, in wat voor een tijd de mens lee ft. De
hoof dredacteur van Streven was ten volle een kind van de nieuwe tijd,
maar die tijd werd nog bij zijn leven uitgeluid: „Das Ende der Neuzeir . Vanuit een christelijke herbezieling in de dertiger jaren veroordeelde hij het areligieuze en amorele humanisme van ter Braak en du
Perron, dat toen nog bestreden kon worden maar in hun navolgers het
gelijk van de publiciteit aan zipn zijcle schijnt te hebben. Zo is het vitalisme van Marsman verkleurd tot „la nouvelle vague". Van Heugten
heeft dit alles nog meegemaakt maar er geen rol meer in gespeeld.
Vestdijks „De toekomst der religie" heeft hij nog besproken onder de
titel „Vestdijk op zoek naar religie" (Streven, 1948). Tegenover „De
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toekomst van het ongeloor van Szczesny zal hij Lien jaar later sprakeloos staan. Nog enkele malen keren de oude thema's terug. Hij ziet de
actualiteit van „De Demonen" van Dostojewski voor het huidige tijdsgewricht. Dan zwijgt hij. Dit zwijgen verklaart niet alles maar wel veel
van de onbeantwoord gebleven vraag naar de geringe plaats van de
katholieke kunstenaar in de huidige literatuur. Mensen en dingen zijn
ondoorzichtig geworden voor het goddelijke. In een dergelijke symboolblindheid kan ook de Kerk haar cultuurscheppende functie moeilijk
uitoefenen. Tegenover „de plicht onheilig en onwijs te zijn - (Szczesny) trekt zij zich terug, in gespannen verwachting naar het wederkomen van haar Heer, de Koning voor wie alles leeft.
Bladert men vandaag door het werk van van Heugten, dan ziet men
hoeveel van dit vruchtbare mensenleven reeds is vergaan en tot het
verleden behoorde. Het verstaan en het duiden der schone letteren is
blijkbaar toch een smalle basis. Van hieruit kreeg pater van Heugten
echter zijn gezag in de wereld van de literatuur en van de universiteit.
Maar Coen dit eenmaal was gevestigd was zijn persoonlijkheid groot
genoeg om tallozen te blifven trekken. Zijn mens-zijn werd niet verduisterd. De wereld bleef voor hem een levende wereld omdat zij werd
aangeraakt door de adem Gods. Zo is hij een leidsman geworden voor
velen, een levende herinnering aan de wereld van de Godmens. Wanneer hij als een zaad is ingegaan in het Koninkrijk rekenen wij op zijn
voor-beeld en zijn voor-bede bij de leiding van een tijdschrift voor
geestesleven en cultuur.

Pater van Heugten

ANTON VAN DUINKERKEN

1 N 1929 volgde J. van Heugten S.J. pater A. B. H. Gielen op als
1 hoofdredacteur van Boekenschouw. De koerswijziging was zo verrassend, dat de toenmalige jeugd bij monde van Albert Helman in De
Gemeenschap haar wantrouwen kenbaar maakte over zo'n snelle omkeer. Niemand kon geloven dat pater van Heugten het voornemen
koesterde de literatuur van de dag voor jets van belang aan te zien,
nog minder dat hij zich hierin zou mengen met een gezag dat hij niet
aan zijn wijding, maar aan zijn kundigheid dankte. Men wist niet wie
hij was.
Jan van Heugten was op 7 maart 1890 te Asten in Noord-Brabant
geboren. Zijn middelbare schoolopleiding ontving hij op het serafijns
seminarie van de capucijnen te Langeweg. Op zeventienjarige leeftijd
trad hij te Mariendaal in de Societeit van Jezus. Na het noviciaat ging
hij te Valkenburg filosofie studeren onder leiding van de duitse paters,
die toen het klooster daar bewoonden, zodat hij hierop zonder grote
moeite zijn diploma Duits-A haalde. Benoemd tot leraar aan het Canisiuscollege te Nijmegen, zag hij kans, binnen een jaar met goed gevolg
het middelbaar examen Nederlands of te leggen. Aan de R.K. Leergangen te 's-Hertogenbosch was hij een van de eerste leerlingen van.
doctor H. W. E. Moller. Dit verklaart de oprechtheid van zijn belangstelling voor de beweging van de „katholieke jongeren". Moller immers
heeft in 1922 het maandblad Roeping gesticht en hiermee aan de letterkundige beweging van deze katholieke jongeren haar eerste orgaan
gegeven.
Zes jaar had J. van Heugten S.J. les gegeven aan het Canisiuscollege, voordat hij te Maastricht aan de theologische studie begon. Dit
zijn de kenteringsjaren geweest, die in katholiek Nederland op de
modernistenstrijd volgden. Het waren in de poezie Been bijzonder
vruchtbare jaren, ze blijven echter van belang wegens de opkomst van
een ietwat kritisch gestemde romankunst en wegens de veerkrachtige
reactie op de opgedrongen schuwheid jegens andersdenkenden.
In 1916 richtte Gerard Brom De Beiaard op, in 1917 Max van Poll
De Nieuwe Eeuw. Marie Koenen, die tot dusver een gevoelige novelliste was geweest, begon haar eerste romans te schrijven. Ze liet de
limburgse idylle van de ongerepte geloofseenvoud los om in navolging
van Geertruide Bosboom-Toussaint naar epische onderwerpen te reiken, die haar hoofdfiguren uit De Wilde lager en De Andere dwongen
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tot confrontatie van hun godsdienstig leven met de vroomheid van
andersgezinden. Jo Weve, W. B. Hudleston Slater, Jurriaan Zoetmulder, Marie Gijsen gaven vertellingen uit, waarin de roomse geloofstrouw niet langer de vanzelfsprekendheid toonde, die tot dan toe in
gedichten en novellen werd verondersteld. Uit de hoek van Brabant,
waar pater van Heugten geboren was, kwamen de toenmaals ergemiswekkende romans van Herman J. Maas te voorschijn. Ze verstoorden
de illusie als zou een gevoelige godsvrucht het onafneembaar voorrecht
blijven van de onontwikkelde, zogezegd „brave - mensen op het platter
land.
Agrarisch snel tot marktproduktiviteit gekomen, begon het Zuiden
door industrialisatie een economische opgang te beleven, die de schielijke bezitswisseling krachtens oorlogswinst en smokkelhandel naar een
geestelijke crisis drijven moest, wanneer de pastoors zouden voortgaan,
de tactiek van veilig bewaarde onwetendheid te volgen. Snel doortrokken van nieuwe verkeersaders, door het motorische vrachtvervoer aan
zijn ongenaakbare landelijkheid onttrokken, gistte Brabant, dat vol
gemobiliseerde soldaten en belgische vluchtelingen lag, van gevaarlijk
leven. Wat er sedert de veroveringen door de zonen van de Prins van.
Oranje tot ingekeerde stilstand scheen gebracht, veerde met onverwachte stuwkracht los, nu het rederijkersbedrijf zich van prijsuitdelingen op de seminaria naar de openlucht verplaatste in de vertoning van
bijbelspelen, geschreven door de priesters Willem Smulders, Anton van
Delft en Frans Frencken. Het organisatieleven vertakte zich in plaatselijke verenigingen van boeren en arbeiders, waarbij landelijke rijverenigingen en stedelijke voetbalclubs zich lieten gelden als onverwachte
vormen van solidariteit. Het nieuwe Helmondse weekblad, aanvankelijk
befaamd om zijn schetsen van het westfront en zijn krabbels uit de
mobilisatietijd, begon zich fel voor maatschappelijke verhoudingen te
interesseren. Het stelde met pijnlijke scherpte de vraag naar de oorzaken der verbreiding van het socialisme in de arbeiderswereld. Over
gemeentepolitiek in plattelandsplaatsen verschenen brutale beweringen,
waardoor de vroegere voorstelling, als zou de hemel zich alleen in
stilstaand water spiegelen, stormig verloochend werd.
Bezat Van Heugten uit zichzelf voor al deze verschijnselen in het
katholieke leven en de katholieke literatuur geen voldoende belangstelling, dan moest hem hiertoe de nabijheid prikkelen van zijn medeleraar
Jac. van Ginneken, die in deze jaren door aandacht voor de zielkundige
problematiek van de levensvernieuwing zo sterk in beslag werd genomen, dat hij het voortwerken aan zijn taalkunde-handboek staakte om
lezingen over het geloof te houden voor andersdenkenden en de zorg
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op zich te nemen voor het verwaarloosde heidenkind in Nederland.
Terwijl in politieke kringen het ideaalbeeld van „de katholiek van de
daad" opgang maakte door de propaganda en het voorbeeld van figuren als Charles Ruys de Beerenbroeck, in het sociale geflankeerd door
Alfons Ariens, P. J. Aalberse en H. A. Poels, wendde het culturele
leven zich onstuimig naar het „apostolaat - . Dit was geen gelukkig
woord voor de bedoelde zaak, omdat het aan de culturele arbeid bijoogmerken opdrong, die niet zonder schennis in zijn vereiste belang
loosheid onder te brengen zijn. Het eerste opstel, dat Gerard Bruning
aan Roeping bijdroeg, heette: Het Apostolaat van den Katholieken
Kunstenaar. Het verscheen in oktober 1922.
Op 1 april 1922 was J. van Heugten S.J. priester gewijd. Hij legde
op 2 februari 1925 zijn plechtige kloostergelofte af. In de tussenliggende
jaren, die hij nog altijd te Maastricht doorbracht, bereikte het geschetste gistingsproces, althans in de literatuur, een schokkende doorbraak.
In 1922 verscheen Roeping voor het eerst. In mei 1923 werd de katholieke universiteit te Nijmegen geopend. In januari 1924 gaven de nijmeegse jongeren hun maandblad De Valbijl uit, waarvan drie nummers
verschenen. In januari 1925 zag te Utrecht het maandblad De Gemeenschap het licht. In dat zelfde jaar hield De Beiaard op te verschijnen.
Voor pater Gielen met zijn Boekenschouw bleek het niet langer
mogelijk de snel verschietende gebeurtenissen te beoordelen. Hij kon er
zich enkel nog tegen verzetten. Bovendien geraakte hij spoedig in
onmin met de redactie van een concurrerend orgaan De Boekzaal, dat
te Tilburg verscheen en ontstonden er moeilijkheden over de uitgave
van een standaard-cataloog, die Jaarlijkse Boekenschouw zou heten.
Dit alles maakte pater van Heugten, die inmiddels kapelaan geworden
was van De Krijtberg te Amsterdam, waar pater Gielen woonde, van
nabij mee. Hij moet zonder moeite beseft hebben, dat zulk geharrewar
over de vaststelling van de zedelijke betekenis van alledags-verschijnselen weinig zoden aan de dijk brengt. In ieder geval heeft hij in 1929
dadelijk gedaan wat hij kon om zich van de verwikkelde erfenis, die
zijn voorganger hem naliet, te ontlasten. Hij deed dit niet bij gebrek
aan strijdvaardigheid ten gunste van het goede, maar bij tekort aan
liefhebberij voor het overbodige. Tussen 1925 en 1929 schreef hij
enkele bijdragen en wat korte recensies voor het blad van pater Gielen,
maar ze bleven van ondergeschikt belang. Ze bezorgden hem niet eens
de reputatie van een bekwaam beoordelaar.
Na zijn benoeming tot opvolger van A. B. H. Gielen S.J. op Hemelvaartsdag 9 mei 1929, heeft hij iedere maand een flink artikel voor
Boekenschouw geschreven tot dit orgaan in 1942 onder bezettersdwang
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werd opgeheven. Bovendien werd hij op dezelfde dag tot moderator
van „Sanctus Thomas Aquinas" benoemd. De twee functies liggen ver
genoeg uit elkaar om te doen veronderstellen, dat hij ze even duidelijk
gescheiden zou houden als pater Gielen had gedaan. Toch verscheen
de bundel De Menselijke Geest met zijn kritische opstellen in 1954 als
jubileumuitgave bij zijn vijfentwintig-jarig moderatorschap. Het boek
werd bezorgd door studenten, die de schrijver als geestelijke leidsman
hadden leren kennen en hierdoor overtuigd werden, dat hij zijn hoedanigheden van priester in zijn literaire artikelen eerlijk tot hun recht
bracht. Ik geloof, dat zij gelijk hadden.
Een schets van zijn werkzaamheden als moderator van de katholieke
amsterdamse studenten, sedert 1933 ook als Unie-moderator, dient twee
trekken te doen uitkomen, die aan zijn letterkundige arbeid een bepaald
karakter g even.
Allereerst wist hij in de wisselende studentengeneraties bij het ouder
worden een angstvallige eerbied te bewaren voor ieders eigen aanleg
en persoonlijkheid. Zetelend tussen het bestuur was hij daar nooit de
man op de voorgrond, maar altijd de priester terzijde. Hij liet de mensen
zelf begaan, zodat zijn gezag zich nooit hinderlijk opdrong, maar als
vanzelf uit zijn tegenwoordigheid voortvloeide. Hierom hebben de
studenten het altijd prettig gevonden met hem samen te werken, doch
werden ook zijn lezers nooit gehinderd door een nadrukkelijkheid, die
de eigen werking van hun vernuft belemmert.
Naast die bescheidenheid, zeker zijn eerst opvallende kenmerk in de
omgang, bezat hij een vermogen om zijn innerlijke kracht te gebruiken
voor de verdediging van andermans vrijheid. Als moderator deed hij
dit blijken in de voor hem en voor Sanctus Thomas moeilijke jaren, die
aan de tweede wereldoorlog zijn voorafgegaan. Veldwinnend fascisme
drong middels vlaamsgezindheid tot de studentenwereld door in de
vorm van hol gedweep met Verdinaso en Zwart Front. Gewoonlijk
schikken de heftigste roepers om stevig gezag zich het moeilijkst naar
het gezag, dat er is. Hun eerste verlangen is bestuursomwenteling.
Onder studenten laat zich een bestuursomwenteling gemakkelijk tot
stand brengen. Zelfs wanneer ze niet geheel onbloedig verloopt, blij ft
ze voor buitenstaanders iets komieks vertonen, waarbij veel gezwollenheid door de vingers mag worden gezien.
Het is een verdienste van pater van Heugten, dit niet te hebben
gedaan. Hij begreep als een der eersten in katholiek Nederland de
ernst van de onzin. Hij zag achter het fascisme dadelijk het nihilisme
opdagen, waarvoor het plaats zou moeten maken zodra het tot zedelijk
zelfbesef kwam. Wie durft beweren, dat een jood geen volwaardig
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mens is, of dat een jood in de samenleving, die hij mede onderhoudt,
geen aanspraak mag waken op dezelfde rechten als andere mensen,
ontwricht niet enkel de democratie. Tegelijk met de steunpunten van de
humaniteit ondermijnt hij de leer van het evangelie. Pater van Heugten
weigerde, dit als leuke studentikositeit te aanvaarden. Verdraagzaam
genoeg aanhoorde hij de felle uiteenzetting van nieuwe gedachten, maar
in de discussie gaf hij geen kamp, omdat hij nuchterweg door zijn vragen de nieuwe gezagsopvatting naar haar kern van absurditeit drong.
Toen men hem hierom begon te smalen, kon hij enkel zeg gen, dat het
punt was bereikt, waarop overspannen behoeften aan gezag uitlopen.
Op de vergadering van 22 maart 1933 diende een dweepzuchtige
student een motie in, die hij als telegram in de duitse taal wilde doen
sturen aan de Rijksdag te Berlijn. Ze behelsde een gelukwens van de
katholieke studentenvereniging Sanctus Thomas Aquinas aan het duitse
yolk met zijn verheffing door Hitler en sprak de hoop uit, dat de Nederlanden spoedig in die opleving zouden volgen. De aanwezigen
beschouwden deze kwajongensstreek als een onnozele grap en keurden
de motie met veel lawaai goed. Ze verschrokken hevig, toen ze hoorden,
dat het telegram reeds buiten de goedkeuring van bestuur en vergadering door de indiener was opgegeven aan het postkantoor. Het kon
slechts met grote moeite worden tegengehouden.
Op 20 oktober 1933 sprak de moderator bij de inauguratie van nieuwe leden een krachtige redevoering uit over de jongerenbeweging en
de nationale idee, waarin hij verzoeningsgezind waarschuwde tegen
ontsporingen, die onherstelbare gevolgen konden meebrengen. De groenenrevue van dat jaar bewees, hoe nodig de vermaning was geweest.
Er dreigde gevaar voor een afdrijven uit de oprichtingsidealen van de
katholieke studentenvereniging naar een mantelorganisatie van het
totalitair gezinde Verdinaso. Dit was de verenigde dietse nationale
solidariteitsbeweging, die in Vlaanderen geleid werd door Joris van
Severen en in nederlandse jongerenkringen luidruchtige aanhang had
verworven. De amsterdamse studenten, die deze fascistische richting
voorstonden, toonden zich in de studentenpers en in het organisatieleven beter bedreven dan de medestanders van de moderator, die bier.
door enige malen in een zwakke positie geraakte waar hij zich gedwongen zag tot krachtig beleid. Omdat hij met open vizier screed won hij
op de duur de worsteling. Hij werd een tijdlang uitgemaakt voor alles
wat lelijk is, maar liet dit met een schuchtere glimlach over zich heengaan, omdat hij begreep, hoe de politieke woeligheid van de belhamels
te voorschijn was gekomen uit een verzieking van de gezagsidee, waarvan zij weldra de gevaarlijke consequenties moesten doorzien.
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In zijn rede van vrijdag 20 oktober 1933 had hij gezegd: „Het idealisme van jonge mensen is doorgaans een alliage, een mengsel van zuivere met minder zuivere bestanddelen. Zelfs hun idealisme voor godsdienst en kerk bergt veel natuurlijke vitaliteit in zich, waarin allerlei
instinctieve krachten meespreken, die geen recht van spreken hebben.
Dat de drapers van dit idealisme zich dit niet bewust zijn, blijkt wel uit
het feit, dat zij geen van alien moeite hebben gedaan om hun geloofsinhoud en hun doctrinaire inzichten aan het onmiddellijk kerkgezag te
onderwerpen. De allerjongste kapelaan mag een beslissende uitspraak
daaromtrent doen. Aan ons idealisme laten wij niet graag raken. Het is
zo plotseling, zo in êèn nacht gegroeid in Holland, dat de juiste verhouding tot de kerkelijke leiding moeilijk te vinden blijkt".
Wat hij geen recht van spreken gunde, vertoonde zich niet als een
overdreven staatkundige streving, maar als de ondoordachte bravoer
van jonge mensen, die nog niet besef fen konden, dat hun schreeuwerige
dweeplust zich richtte op een object met onbekende inhoud. Zij vochten
om een pakket, dat zij niet geopend hadden. Ze wisten nog niet, wat
er inzat. Zolang het gevecht schilderachtig blijft, kunnen studenten zich
zulke steriele toernooien veroorloven, maar als het mensenlevens gaat
bederven moet achter de baldadigheid de fundamentele nonsens worn
den blootgelegd. Dit heeft pater van Heugten met grote gelijkmoedigheid en kalm gevoel voor humor klaargespeeld.
Dezelfde kracht van verzet tegen het geweld van de onzin vindt men
in zijn opstellen op dezelfde manier aangewend, vooral in het debat met
Marsman, gevoerd in de februari-aflevering 1933 van Boekenschouw.
Zijn opstel De dood van het vitalisme? stelde geen vraag naar nieuwe
letterkundige sensatie, maar naar de levenszin van een élan, waardoor
hij even sterk als wij meegesleept moet geweest zijn in de hoop, dat het
ergens toe voeren zou, waar voor de hartstocht van de dichter een
perspectief zichtbaar kwam. Hij bedoelde beslist dat Marsman zou
moeten kiezen tussen Christus en Nietzsche, om het duidelijk te zeggen.
Hij vermoedde op goede gronden, dat Marsman de verkeerde keuze
zou maken uit angst voor dezelfde samenhorigheid, waarvan hij weleer
zoveel had verhoopt. Hoewel zeer luid, antwoordde Marsman niet zeer
krachtig. Behalve dat hij hetgeen in de twintiger jaren „vitalisme- werd
genoemd, geheel met zijn eigen optreden in de nederlandse letterkunde
vereenzelvigde en toegaf, dat dit in deze vorm onherroepelijk achter
hem lag, als schepen, die hij zou hebben verbrand, beweerde hij alleen:
„Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb het recht, in die richting, te zwijgen
— en ik zwijg, ik zwijg als een met.
Nochtans had Marsman zich over Van Heugten niet te beklagen,
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gelijk hij over andere beoordelaars gedaan heeft, dat ze de kritiek tot
een biechtstoel maakten, opgetrokken met „een uitgebreide jezuietische
casuistiek, die bij alle schakering gebonden blij ft door de dubieuse premissen van haar levensbeschouwing". Er is veel van dit soort kritiek
uitgebracht en het gebeurt bijwijlen nog, ofschoon het misschien in de
grotere organen van het roomskatholieke levensbesef seders 1945 minder vaak gebeurd is dan in de leidende pers van het naoorlogse nederlandse humanisme. Maar men kan moeilijk zeggen, dunkt mij, dat het
ooit door pater van Heugten gebeurd is, al kreeg hij zijn kritisch zitbankje door andermans vinger aangewezen in het duistere biechtstoelhokje van A. B. H. Gielen S.J.
J. van Heugten S.J. heeft nooit jets anders nagestreefd dan op een
goede manier voort te zetten, wat zijn voorgangers op verzoek van zijn
overheden begonnen waren. Het is nuttig, te begrijpen, dat hij zijn
plaats in het letterkundige leven, voor enkelen van ons een beslissende
plaats, niet eigenzinnig koos. Hij vormde zijn denkbeelden voor een
deel uit een praktijk, die nauw met zijn priesterlijke bediening in verbinding was gebracht door degenen, die hem er toe aanstelden. Uit
eigen beweging zou hij van de toepassing zijner begrippen op letterkundig gebied geen openbare zaak hebben gemaakt. Het kritische verantwoordelijkheidsbesef van J. van Heugten dankt zijn bekendheid aan
het beroep, dat anderen op zijn verantwoordelijkheid hebben gedaan.
Gezet op de plaats, waar hij terecht kwam, kon hij er moeilijk buiten,
rekening te houden met zijn wetenschap over de manier, waarop die
plaats tot dan toe bezet was geweest.
De school van Bernard van Meurs en Willem de Veer, die zich in
Studia en in Lectuur gemoedelijk tot een verondersteld publiek van
beschaafde roomse belangstellenden richtten, ontwikkelde in hem een
schrander vermogen tot bemiddeling tussen goede schrijvers en goede
lezers. Hij heeft altijd gemeend in de bescheidenheid van deze bemiddelingspositie zich het best te kunnen ontplooien door zich te gedragen
als iemand die proefondervindelijk aan goede lezers laat zien, wat een
goede schrijver is, maar ook door goede schrijvers te bemoedigen met
de ervaring, dat er goede lezers bestaan waarvan hijzelf er een wenste
te zijn. Nooit is hij opgetreden als een uitsluitend esthetisch beoordelaar
van letterkundige kunstwerken, laat staan: als een heerszuchtige wetgever van de schoonheidsleer.
In zijn beschouwingen werd de belangstelling van de lezer voor het
onderwerp als grondslag tot het oordeel verondersteld. Hij wist, dat er
andere methoden van kritiek bestaan, maar achtte zich niet tot een
beoefenaar van zulke methoden geroepen of aangesteld. Met Francois
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Hendrichs deelde hij de opvatting, dat mensen door een verhaal geboeid en ergens heen gevoerd worden. Hij wilde weten, wat er met hen
gebeurt. 0 fschoon hij geen geregeld bioscoopbezoeker was, besefte hij
dat door de film een werking wordt veruitwendigd, die bij lectuur zich
binnen het verbeeldingsvermogen van de lezer in vager waarneembare
vormen, maar toch in scherpe concentratie op de samenhang van de
gebeurtenissen voltrekt. Hij wist genoeg van de vergankelijkheid van
dit proces om er de werking niet van te overschatten, maar ook genoeg
van zijn aantrekkingskracht om er belangstelling voor te bewaren. De
dreiging, dat iemand door veel romans te lezen ongevoelig zou worden
voor hun prikkelende uitwerking, heeft nooit veel indruk op hem gemaakt, omdat hij ook niet geloofde, dat iemand op de duur dom zou
worden door zijn hersens vaak te gebruiken.
Bij de aanvankelijke aanmoediging der natuurlijke werkelijkheidsweergave door A. B. H. Gielen S.J. kon hij zich onbezorgd aansluiten.
De moeilijkheid voor hem was, de verbinding met het leven te moeten
herstellen, die zijn onmiddellijke voorganger in starre onwil tot erkenning van het nieuwe had verbroken. Hij begon ook niet te schrijven om
zich rechtstreeks te mengen in het letterkundige debat, hoewel dit herhaaldelijk een gevolg van zijn resoluut optreden is geworden. Hij
schreef om lezers tot een helder inzicht te brengen, nadat hij hun ontvankelijkheid door het aanwijzen van de hoofdtrekken van de besproken werken had geactiveerd.
Uit zijn verspreide opstellen werd in 1934 voor het eerst een bundel
samengesteld. Deze heette Peillood en Kompas. De titel geeft een duidelijke aanwijzing, dat pater van Heugten waarden zocht in de diepte
en in de richting van de beoordeelde verschijnselen. Wat voor waarden? Er is dikwijls gezegd, dat hij niet zozeer in de theologische-, als
wel in de literair-historische zin van dit woord een moralist zou zijn,
gelijk men ook Menno ter Braak of Edgar du Perron moralisten kan
noemen. Ze zijn geen verdedigers van algemeen erkende „goede zeden",
maar zoekers naar levenswaarden in de verschijnselen die zij beschouwen.
Terwijl er vanouds een zogenaamde morele kritiek bestond, die zedelijkheidsbegrippen toepaste op letterkundige werken volgens een eenvoudig, maar buitenliterair schema, eerbiedigde Van Heugten van het
begin of het karakter van de kunst als ervarings-overdracht. Hij stelde
haar waarheidsgehalte niet afhankelijk van de juistheid der theoretische
beweringen, die uit een letterkundig geschrift te distilleren zouden zijn,
doch hij interesseerde zich voor de echtheid van de artistieke ervarings-
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weergave. Zijn eerste vraag, zodra hij een boek gelezen had, luidde
niet, of de schrijver houdbare stellingen verdedigde. Hij stelde als eerste
vraag, welke innerlijke beweging de schrijver kon hebben aangedreven
tot de handeling die hij stelde, toen hij zijn boek op schrift bracht.
Om die vraag te beantwoorden is zielkundig doorzicht onontbeerlijk.
Nooit heeft Van Heugten de ketterij aangehangen, dat alleen medestanders recht op zielkundig begrip bezitten, omdat andersgezinden
nooit meer kunnen doen dan tegenspraak uitdagen, die dan zo onbehouwen mogelijk onder woorden moet worden gebracht. De andere
mens interesseerde hem juist door anders te zijn. Hij wilde doorgronden, hoe en waarom die ander „anders" is. Het stond voor hem vast,
dat de differentiatie niet willekeurig tot een gevolg van de erfzonde
mag worden verlaagd, doch dat zij tot in de hemel van de heiligen toe
eerbiedwaardig blijft als een uitvloeisel van de veelvormige almacht van
de Schepper. In de paradijstoestand verschilde Adam van Eva! Het
eigene moge raadselachtig zijn in elk wezen, het vertoont zich niet als
een tekortkoming aan gladde algemeenheid, maar als een bevestiging
van karakteristieke geindividualiseerdheid.
Door deze grondwet te onderhouden kon Van Heugten zich als
criticus snel en gunstig ontwikkelen tot een man met aandacht voor het
bijzondere van elke gestalte, die hij besprak. Het valt op, hoe raak hij
wist te karakteriseren, omdat hij geduldig lette op stijleigenaardigheden
en persoonlijke eigenschappen. Toch bepaalde hij er zich nooit toe, een
portret te tekenen. Ook wilde hij niet gerekend worden tot de beoordelaars, die zich met een onderzoek naar de vermoedelijke oorzaak van de
eigenschappen van de schrijvers tevreden stellen. Hij meende niet,
karakters te kunnen verklaren door ze te waarmerken met een etiket.
Het ging hem niet om de naam, maar om de smaak. Het ging hem ook
niet om de herkomst van de karaktertrekken, maar om hun werking in
het boek en vervolgens in het gemoed van degene, die dit boek leert.
De allereenvoudigste voorstelling van zaken, die leert, dat iedereen
door het lezen van een goed boek beter wordt en door het lezen van
een slecht boek slechter, nuanceert te weinig de werkelijkheid. Pater
van Heugten geloofde, dat er weinig mensen bestaan, die eenmaal in
heel hun leven een boek lezen en er alles op zetten om de inhoud van
dit boek te vertalen in zedelijke levenswerkelijkheid. Veruit de meeste
mensen die kritieken lezen zijn geregelde lezers van boeken, waaronder
het ene wat beter of wat minder goed zal zijn dan het andere. Pater
van Heugten was te wijs om te geloven, dat zelfs de heftigste dwepers
met Leon Bloy of met Menno ter Braak, met Multatuli of met Conan
Doyle ooit het evangelie zouden willen vervangen door boeken van
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deze auteurs of dat zij ooit zouden ophouden, behalve letterkundige
geschriften ook spoorboekjes en andere nuttige drukwerken te raad
plegen. Tegen verabsolutering van het boek vatte hij post, ofschoon hij
krachtig streed tegen de evenzeer verwerpelijke mening, dat een boek
niets betekent in het mensenleven, behalve dat het handelswaar is,
evenals sigaren of taartjes, aan welker aanschaffing zich de goede
burger bij feestelijke gelegenheden niet geheel onttrekken mag. Door
elk boek te beoordelen alsof het vervaardigd werd om de ziel van de
medemens tot heil of tot verderf te leiden, bereikte de roomse kritiek
hetzelfde gevolg als zij kort tevoren bereikte door elk boek voor volslagen overbodig in een christengezin uit te krijten. Misschien de grootste verdienste van pater van Heugten kwam voort uit zijn doorgronding
van het boek als gezelschappelijk verschijnsel. Hierover heeft hij uitstekende dingen gezegd.
Vervolgens dient de wijsheid te worden geprezen, waarmee hij,
begrijpende, dat deugd en zonde niet uit enkele bedrukte bladzijden,
zeker niet voor iedereen uit dezelfde bedrukte bladzijden, te voorschijn
komen, toch altijd gemeend heeft, het tweegevecht tussen deugd en
zonde als de belangrijkste zielkundige gebeurtenis in het mensenleven
te moeten beschouwen. Hij wist, dat Euripides in zijn Medea een erge
zonde, kindermoord door de moeder zelf, tot onderwerp van een spel
koos. Dit zou hem nooit op de gedachte brengen, dat een moeder dit
treurspel wel moet hebben gelezen of aanschouwd alvorens haar kinderen te kunnen vermoorden. De werkelijkheid is, dat veel meer kindermoordenaressen Euripides nooit gelezen hebben, terwijl onder de lezers
van Euripides de kindermoordenaars in de minderheid zijn gebleven.
Dit komt niet, omdat de dichter het kwaad voorstelt als aantrekkelijk of
als afstotelijk. Dit komt, omdat de mens meestal geen boek behoeft om
kwaad te doen en omdat hij er vaak vlotter toe overgaat, naarmate hij
opzettelijker van geestesbeschaving verwijderd is gehouden. Kennis
van de levenswerkelijkheid uit verhalen of gedichten is altijd tot de
scholing in de zogenaamde humaniora gerekend, waarvan de comparatief-vorm gedankt wordt aan het ervaringsfeit, dat onze menselijkheid
zich innerlijk verbreden, verdiepen en aldus verrijken kan, indien ze
maar eenmaal gevormd is.
Tenslotte kon pater van Heugten, zijn grondige kennis van de letterkundige geschiedenis ten spijt, zich tevreden stellen bij de beoordeling
van pasverschenen boeken. Zelfs wanneer hij studies over Dostojewski
of Tolstoi schreef, deed hij, die zelf russisch las, dit naar aanleiding van
nieuwe nederlandse uitgaven van of over deze schrijvers. Zijn taak
dwong hem tot verbandhouding met de actualiteit. Hierdoor hebben
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zijn artikelen dikwijls ingegrepen in het letterkundig leven van de dag.
H. Marsman antwoordde hem, omdat hij het gezag van zijn woorden
besefte. Heel goed zag Marsman in, dat pater van Heugten, die enkel
bedoelde, katholieke lezers voor te lichten, door zijn ontleding van het
eigene in een dichter, dingen van waarde voor zulk een dichter te berde
bracht.
Behalve letterkundige kritieken, heeft pater van Heugten nooit veel
uitgegeven. Er bestaat een boekje uit 1952 van hem over Johannes
Roothaan, dat geen letterkundige kritiek is, maar toch de merkwaardigheld vertoont, de gestalte van Roothaan minder naar voren te brengen
uit diens daden dan uit zijn brieven. Van Heugten bezat het vermogen,
literatuur als levensweergave te schatten, dus uit iemands brieven diens
karakter te laten horen.
Toen hij voor de eerste maal een deel van zijn opstellen verzamelde,
gaf hij ze als motto een vers van Vergilius mee: „Ite, meae, felix quondam pecus, ite capellae". Vondel vertaalt ietwat uitbreidend: „Voort,
voort, mijn geitjes, eer zo welig, nu aan 't kwijnen". De vroegere weligheid ging, dunkt mij, uit deze stukken nooit verloren. Het laatste, dat
de lezer in pater van Heugtens kritisch werk spontaan huldigt, is het
geluksgevoel, waarmee het tot stand werd gebracht. Ook van de actualiteit verwijderd, draagt het deze blijheid verder.
Er is geen zuurheid, geen verbittering, geen ongeduld, zelfs geen
gejaagdheid in te bespeuren. Het houdt iets zonnigs over zich. De
aantrekkingskracht, die de literatuur op J. van Heugten uitoefende,
raakte in hem een behoefte om te zegenen, te bewonderen en blij te zijn.
Toen hij in 1933 doctor honoris causa in de theologie werd aan het
Collegium Gregorianum te Rome, is daar in Nederland weinig drukte
over gemaakt, misschien omdat de gronden van die promotie niet zijn
blootgelegd in de dagbladen. Zulke gronden waren er genoeg, maar ze
lagen grotendeels buiten het terrein van de fraaie letteren. Meer dan
een raakvlak, een gemeenschappelijke strook tussen theologie en literatuur levert de wijze, waarop de godgeleerde zich uitdrukt. Dit levert
ook de manier, waarop de letterkundige criticus zijn kennis van God
doet stralen in zijn geschriften. Het woord klinkt banaal, als ik zeg, dat
Van Heugten dit deed op een fatsoenlijke manier. Niettemin is het
voor de tijdsspanne, waaruit zijn opstellen bijeengebracht werden, een
woord van betekenis.
Achter de vele debatten over leven en kunst, over kunst en moraal,
over ethica en esthetica, over individualisme en gemeenschap, over
artistieke autonomie of heteronomie, over „litterature pure" en „littêrature engagêe" woelde in de katholieke wereld een heftige beroering, die
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niet alleen werd teweeggebracht door de onderwerpen van de pennestrijd, maar ook door onzekerheid over de juiste toon om ze te behandelen. Zowel onder elkaar als jegens buitenstaanders zochten katholieke schrijvers de stemhoogte van de waarheid. Dit is een zoeken naar
omgangsvormen, die zomin schreeuwerigheid als gestotter verdragen.
Wij hebben op drastische manier mensen horen uitschelden, die niets
kwaads in het schild voerden, of anderen als meesters horen prijzen,
toen zij het vak nog beginnen moesten te leren, iets, waartoe zij sours,
door deze jubel onderbroken, niet meer kwamen.
Krachttermen zijn dikwijls zwaktetekens, vooral in zaken van zedelijkheid! Toch kan men er de smaak van de sacramenten mee verzuren
op iemands lippen. Ik mag niet zeggen, dat dit nagelaten bleef! Een
misvormd inzicht in doel en werking van de kritiek heeft tussen de
opkomst van de jongerenbeweging vlak na 1920, en de dag van vandaag velerlei minbegaafde priesters verleid tot openbare biechtvaderij,
waarvan zij de beginselen niet gestand konden doen, omdat zij tegelijk
met echte liefde tot de letteren de warme belangstelling jegens de
medemens misten, die een voorwaarde is om zijn aard en zijn bedoelingen te begrijpen. Kritiek is altijd een vorm van omgang met andersdenkenden, ook al wordt zij uitgebracht op geloofsgenoten. Zelfs zou
ik niet aarzelen, haar voor te stellen als een oecumenische omgang met
andersgezinden. Dit betekent niet, dat zij onder alle omstandigheden
zoete broodjes moet bakken, laat staan: slappe thee schenken.
Hoe gaarne hij zijn geitjes door de zon beschenen zag, pater van
Heugten ontleende zijn motto aan woorden van de trieste Melibaeus,
die in het eerste herdersdicht het veld moest ruimen voor nieuwbakken
grondbezitters, al heetten zij dan veteranen! Het vermakelijkste stuk uit
zijn bundel

De Menselijke Geest

is het stuk over de thee in de letteren.

Ik heb dit altijd aangezien voor meer dan een tierige boutade. Behalve
meevoelbaar verzet tegen het gezeur van apostolische kunsthaters die
de christenmenigte over geharkte paden naar leunstoelen in de hemel
willen drijven, heb ik er steeds een symbolische en soldateske voorkeur
in gezien voor mannelijk fatsoen, dat bijwijlen bonkig voor de dag komt
om zijn gouden pit niet bloot te geven. Met Van Heugten was het in
tegenstelling tot veel katholieke critici uit al die jaren zo gesteld, dat
door zijn verweer nog de gulheid heenklonk, waarmee hij het veroordeelde werk zou hebben aanvaard, als het maar door de beugel kon.
Van de dingen, die hij afkeurde, omdat ze niet deugen, onderscheid ik
er twee, die hij afkeurde omdat zij hem op Been enkele wijze iets belangwekkends over het bestaan openbaarden. Die twee zijn schraalheid en
schrielheid.

De sociologie van de mode
G. J. N. DEELEN SS.CC.

B OZE

tongen beweren, dat de sociologie zelf een mode-verschijnsel
is; zij zou het wetenschappelijk aspect zijn van het rijke fenomeen
dat wij „mode" noemen. Dat hier een vergissing gemaakt wordt tussen
nieuw en modieus, is voor ons duidelijk, zo duidelijk zelfs, dat wij niet
eens de neiging voelen opkomen ons hiertegen te verzetten.
Mode is de periodieke stijlwisseling van een min of meer dwingend
karakter. Als zodanig is de mode niet tot de kleding en zeker niet tot de
dameskleding beperkt. Herenkleding, huisraad, kunst, muziek, dans,
ontspanning, architectuur etc., vertonen hetzelfde verschijnsel. Wel
wordt in het damestoilet de mode als maatschappelijk verschijnsel het
scherpst onderkend. Van hieruit is het dan ook het gemakkelijkst de
mode te observeren en te analyseren, omdat hier de sociale factoren in
hun meest scherpe vorm aan het licht treden. Het feitenmateriaal van
de sociologie der mode is in de ervaring van het verschijnsel zeif gegeven. Bij voorkeur geldt dit voor de damesmode, omdat haar ken-.
merken zoveel uitgesprokener zijn dan die van andere modevormen.
De mode van het heden kan men leren kennen op straat, in de etalages
van de chique winkels en de maisons, in warenhuizen en confectiezaken,
in salons en badplaatsen, op dansfeestjes en in het theater, op de film
en de T.V., in shows en modebladen.
De makers van de mode
De zucht naar afwisseling, het verlangen modieus gekleed te gaan,
het scherp stellen van de „social class indicators", ijdelheid of drang tot
uitzondering, de neiging tot imitatie, de belangen van de industrie, de
lichamelijke schoonheid en aantrekkelijkheid. Dit zijn evenzovele maatschappelijke krachten, die creatieve geesten oproepen als initiatoren
van de mode en de mode-wisseling.
Deze creatieve geesten zijn o.a. de volgende: mode-ontwerpers, handel en industrie, demi-mondaines, T.V., vrouwen en meisjes met smaak.
Laten wij er enkele hiervan nader bespreken.
De invloed van de industrie wordt meestal overschat. De industrie
heeft zeker een belangrijk aandeel in het mode-proces, maar toch slechts
in de richting van een zo groot mogelijke groei van het verbruik. De
industrie kan zeker een prikkel zijn tot een zo vaak mogelijke verandering, maar de aard van de verandering kan haar koud laten. De mogelijkheid daartoe wordt beperkt door de voor kleding beschikbare hoeveelheid geld (koopkracht) en door de smaak van het publiek, zoals die
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op elk gebied de vraag bepalen. Wie oplet, ziet veel nieuwigheden in de
etalages opduiken en spoorloos verdwijnen; dit gebeurt nog meer met de
aanbiedingen die de handel krijgt, zonder dat het publiek daar iets van
merkt. Vrouwen en meisjes zijn niet zo weerloos tegen de mode als ze
soms schijnen; de opinie van de mannen is in deze van grote invloed.
Meer invloed gaat uit van de grote mode-ontwerpers, die zich enerzijds laten inspireren door kleding uit het verleden en anderzijds door
vrouwen en meisjes met een sterk en harmonieus gevoel voor esthetische
vormgeving. Verder de zucht naar afwisseling, die de gedeeltelijke
vermoeidheid en de verveling verdrijft. De ijdelheid hoeft niet noodzakelijk tot modeverandering te leiden; zij kan in bijna iedere mode van
het ogenblik bevredigd worden, maar haar streven op te vallen wordt
door een nieuwigheid gemakkelijker bereikt, en het is beslist aan haar
toe te schrijven, dat men voor geen geld van de wereld zou willen
achterblijven. Tenslotte is ook de neiging het andere geslacht te behagen een sterke drijfveer voor de modieuze kleding. Deze grondneiging van de mens bepaalt vaak het karakter van de mode-vernieuwing.
Afzonderlijk dienen nog de algemene invloeden genoemd te worden,
die de maatschappelijke krachten kunnen verzwakken of versterken.
Daartoe kan men rekenen de politieke toestanden (oorlog), het behoren
tot een bepaalde kerk of sekte (zwarte-kousen-kerk), morele omwentelingen (puritanisme), vrouwenoverschot, versterkte genotzucht (welfare state), verslapping van de moraal, verarming van de bevolking,
de vooraanstaande plaats die wordt ingenomen door jonge vrouwen.
De heerschappij van het jeugdig vrouwelijke wordt door de mode
ondersteund; hierdoor wordt de ouderdom weliswaar ter zijde geplaatst,
maar zij wordt ook later bereikt. Als laatste algemene invloed willen
wij hier nog vermelden de confectie, die de rijkste mode onder het
bereik van alien brengt, zelfs in de duurste stoffen, dank zij de massaproduktie. Ook de confectie kent haar top- en keurklasse voor de beter
gesitueerden.
Mode en klasse-bewustzijn
Oude dames gaan meestal anders gekleed dan jongere, meer kokette
anders dan zedige, kouwelijke anders dan geharde. Maar de differentiatie in de modedracht hangt veel meer of van het toebehoren tot een
bepaalde klasse of stand. Duidelijk is dit in het licht gesteld door
B. Barber en L. Lobel in Fashion in women's clothes and the American
social system (Illinois, 1957).
In het toilet en de klederdracht van de vrouw worden op fijnzinnige,
geraffineerde en op moeilijk te meten wijze hogere klasse-symbolen
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gemanifesteerd. De mate van beschaafdheid in de uitspraak van de taal,
de graad van studie en theoretische kennis, de wijze van leven, van
omgang met zijn medemensen, van smaak en esthetische vormen, vervullen eveneens de taak van „social class indicators and symbols",
maar in de mode vindt men dit scherper gesteld. Het dragen van
mode-kleding wordt sterk bepaald door het fluidum der sociale klassen,
waartoe men zich bewust of onbewust rekent. Afgezien nog van de
kleding zelf horen wij het klasse-bewustzijn reeds doorklinken in de
woorden: „ik koop gewoonlijk mijn kleren bij Voss of Witteveen", of:
„ik koop mijn kleren altijd op de markt of bij gelegenheid van een uitverkoop". Een eenvoudig arbeidersmeisje of de vrouw van een ongeschoold arbeider zal bij het kopen van een nieuwe zomerjurk niet twijfelen over de modellen Doisy, Clarissa, Nadja, Said, Blanch etc., dit
interesseert haar niet; zij is er in het algemeen ook onbekend mee;
zeer waarschijnlijk zou ze deze modellen ook niet kunnen dragen, hoewel ze voor haar wel te koop zijn. Zoals de meeste klasse-symbolen in
onze samenleving te koop zijn, zo is dit ook het geval met modieuze
kleding en dit leidt dan ook tot misbruik van standensymbolen. Men
koopt zich een kledingsstuk wat men niet kan dragen wegens gebrek
aan esthetisch vormgevoel en culturele ontwikkeling.
Ook het tegenovergestelde komt voor bij slordige typen. Wanneer de
zomer weer aanbreekt zullen er weer duizenden strandpakjes gekocht
worden, maar alleen zij die zich smaakvol kunnen kleden, zullen zich
druk maken over de vraag of ze een model Nana of Nanette zullen
nemen. De belangrijkste eis bij deze keuze is niet de kostprijs, vaak ook
niet de kwaliteit van de stof, maar eerder die kunstzinnige vorm, die bij
haar figuur past; en de waarde die het model heeft als representatie,
overeenkomstig de sociale status en het prestige, dat men in de samenleving geniet of meent te genieten.
Hoewel kleur, materiaal en vorm van de meeste dameskleding weinig
verschillen vertonen, zijn er toch belangrijke, zij het subtiele, verschillen
aanwijsbaar welke duidelijk tenderen naar het verschil in status. Niet
iedereen kan lopen in „the high fashion Paris styles" in zijn originele
vormen. In Amerika en eveneens in onze landen is dit gereserveerd
voor de „newer upper-class families". Dit symbool wijst overduidelijk
in de richting van een goede welstand vanwege een financieel krachtig
beroep en een zeer goed ontwikkelde smaak. Dit wordt niet gevonden
I3 „old money families" of bij de kleine middenstand. Daarom dienen
deze groepen de zo juist aangeduide mode ook niet te dragen, het staat
hen ook niet. Arbeidersmeisjes blijken vaak een afkeer te hebben van
„high style" en „haute chique" en zeer terecht, omdat dit niet past bij
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hun levensstijl, men verwacht dit ook niet van hen. Barber merkt hierover het volgende op: „In the modern world, it is women's clothes that
are the more esthetically brilliant and handsome and the more obviously
symbolic of social class position. As has been true of almost all societies,
in modern industrial societies women derive their social class position
from their relationship to men, unmarried young women from their
fathers, and adult married women from their husbands . . . . The clothes
a woman wears, or the way she furnishes her home, put in evidence her
household's ability to pay".
Deze sterke sociale functie van klasse-symbool welke de dameskleding bezit, wordt door onze en ook door de meeste Amerikaanse modebladen over het hoofd gezien. Speciaal noemen wij hier Ladies' Home
Journal, Harper's Magazin en Mademoiselle. Mogelijk is dit toe te
schrijven aan de standardisatie-neiging van de industrie. Met lof dienen
wij hier te vermelden het Duitse modeblad Film and Frau, dat op juiste
wijze met de sociale factor van de mode rekening houdt.
Mode en massificatie
„Doordat de mode ten proof is gevallen aan de massa-produktie bezit
zij een disfunctie t.a.v. de persoonlijke vrijheid en de eigen smaak.
De mode maakt onvrij en dwingt de moderne vrouw zich te kleden zoals
de mode, zoals „men - dicteert. Vaak hoort men een dergelijk geluid
t.a.v. de mode verkondigen; dit echter geheel ten onrechte. Dit kan
slechts waar zijn voor mensen zonder kritische zin. Wanneer men de
mode voldoende objectief beziet kan ze ook een andere functie hebben,
zij kan n.l. een golfbreker zijn tegen de massificatie. De mode behoeft
ons niet te determineren, noch een volledige heerschappij over ons uit te
oefenen. Wanneer de mode op de juiste wijze met verstand en inzicht
wordt gehanteerd, manifesteert zij de uitdrukking van de menselijke
persoonlijkheid. Het is juist niet de bedoeling van de mode te nivelleren
en te massificeren, zij dif ferentieert veel eerder. Zij brengt juist een
oorspronkelijk element van de menselijke persoon in uiterlijke vormen
tot uitdrukking. Menigmaal valt het ons op hoe teenagers, die meestal
sterk onder druk staan van de massificatie-tendensen in onze samenleving, hun toilet en kleding slecht verzorgen. Dit onverzorgd dragen
van kleding werkt het nivelleringsproces juist in de hand. De sociale
functies van de kleding worden daardoor teruggebracht tot het louter
utilitaire met voorbijzien van het esthetische en het symbolische.
De mode bezit een belangrijke maatschappelijke functie, die wij niet
teniet mogen doen door alles wat „men - mode noemt, klakkeloos te
volgen.

Uit aarde gewonnen
K. N. ELNO

i

N deze zin zou het gesprek met mijn alter ego weer eens een wreve.1 lige wending kunnen nemen:
— Is het wel billijk, zou hij vragen (niet zonder hoon), dat iemand
zijn dagen wijdt aan het koesteren van aarden potjes?
(Let op dat „billijk").
Geprikkeld, maar ook wat afgemat, zou ik zoeken naar de geloofwaardige woorden om ons aller geschokte en hulpeloze teerheid als
een verklaring in to roepen. Onze bange twijfels en desolate onzekerheden:
— Er wordt zo weinig gemaakt dat geruststelt. Vele kunstwerken,
de meeste gereedschappen, de machines, alle zijn steeds vervuld van
vragen en problemen, omneveld door sibyllijnse schemer en gevaren.
Ze zegenen niet, ze kwellen. Ze jagen op en voort. Een aarden pot
geeft vrede. Hij bewaart wereldsubstantie. Hij is trouw. — En wat is
groter sterkte?
Dan zou hij gemelijk worden (het is naar, dat men over zijn alter ego
in de derde persoon moet spreken) en grievend zou hij zeggen dat ik
me overlever aan een breekbare waan:
— Wat doer gij met de scherven?
Want van alles eist hij duidelijk effect en rendement en expliciete
bruikbaarheid. Zijn haast en vergoding van prestatie staan met doornige vijandschap afgewend van inkeer en onderworpen roerloosheid.
* **

De scherven bewaar ik.
Archeologen lezen er epidermische geschiedenis uit af. Genummerd
liggen de fragmenten in hun laden en vitrines: schromelijk geblameerd.
Alsof ze slechts zouden getuigen over tijdelijke gedragingen en weggemaalde toestanden.
Mij berichten de scherven over het eerste en laatste van alle avonturen, de diepst bewogene van alle geschiedenissen: het onveranderlijke. Ze zijn vingerwijzing. Hun breuklijn staat in de ruimte, geveld of
opgericht, als het teken, gemarteld of gestreeld, van onze taak en onze
grens. Tussen de scheur in de aardkorst en de voldongenheid van de
potscherf zit al de vrijheid van de mens in bovenmenselijke liefde
gevangen.
* **
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Dank zij de scherven word ik vreesloos bij de gave pot waar ik het
geluk proef van onwankelbaarheid. Ik voeg ze samen ( dat is: ontroerend helen) en hun brokken, snippers en splinters worden erbarmende wegwijzers naar een opperste mogelijkheid: bestendiging van
een greep ruimte binnen de wanden van de stof waarop wij staan. En
waaruit wij verschijnen mochten aan onszelf.
Zo word ik, getekend door de scherf, altijd opnieuw aan mezelf
geopenbaard door de pot. Hij vraagt naar mijn handen, hij antwoordt
op de kromming van mijn palmen en hij zuigt al de onrust op van het
verlangend oog.
Als ik dan, ongevraagd, over de radio van medemens Samuel Beckett
verneem dat nothing is more real than nothing, dan vind ik tegen deze
belaging — deze aanvreting aan mijn basis — bescherming bij de
standvastigheid, de gewisse bestaanstriomf van mijn schalen, vazen,
kruiken en potten. Ze staan op de planken en kasten — gespannen van
eigen intrusiekracht, tot hun rand bezwaard met zwijgen, ondoorgrondelijk voltooid door de aarzelloze zin van hun aan de grond ontheven
stelligheid — als verheerlijkte stollingen van een onaanvechtbare en
vragenloze werkelijkheid. Een werkelijkheid die, als bindzone tussen de
mens en zijn aarde, reeler is dan alle confectie van dromen en dingen
te zamen waaraan duizenden levens zich verloren gooien. En een die
niets van buiten zichzelf van doen heeft om oneindig weerbaar te blijven
tegen, ongenaakbaar te zijn voor het nothing.
Les objets, ca ne devrait pas toucher . .. . Et moi, ils me touchent,
c'est insupportable. J'ai peur d'entrer en contact avec eux comme s'ils
etaient des betes vivantes.
Jean-Paul Sartre, La Nausee.

Onuitputtelijk is het geduld waarmee deze vaten op de mens wachten. Want de tijd ligt dankbaar in hen overwonnen.
Maar kOmt de mens, met gelovend oog en bereide hand, dan worden
ze louter gave. Hem aanrakend, beroeren ze hem met de puurste herinnering aan zijn herkomst. Tegen zijn opperhuid gevleid, hebben ze de
laatste schillen van zijn verlatenheid verwijderd en de galm van hun
rust en hun trouw dringt in hem binnen. Hij moet ze niet verdragen,
hij moet deelgenoot worden in hun beeld-geworden hulde aan aarde,
ruimte en beweging.
De welving van hun lijf ligt in mijn handen als een verstilling die de
laatste zekerheden bergt. Ze verleidt niet tot ontleding noch tot voortconstrueren. Het is een ronding met een geheinizinnig centraal krachtpunt dat niets meer van de mens vraagt of vergt, alleen weldaad voor
hem wil zijn.
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Zulk een betasten hult het heimwee in verblijding: men volbrengt het
als het aaneenweven van zijn oorsprong en zijn bestemming.
* * *

De keramische kunst heeft een historisch gegroeide binding: het
inhoudsvat. Klei en glazuur, die door de mens met list, moed en leed
op zijn lot bedongen werden, zijn eeuwenlang innig en vanzelfsprekend
in associatie gebleven met het inhoudsvat als gebruiksvorm.
Deze vorm is dan ook noch min noch meer dan een genetische factor,
dus essentieel, in de kunst van het aardewerk. Pot, kom, schaal, vaas,
kruik en de talloze varianten welke de weelderige buurtschap van het
vaatwerk samenstellen, blijven bij gevolg gebiedende maaktypen. Ze
zijn als met een ontijdelijk geheim bevrucht en daardoor blijven ze
magisch aanwezig als durende, zekere verschijningen in een ongedurige,
steeds veranderende wereld.
De mens kan de klei kneden en boetseren tot massieve tekens, afbeeldingen en verbeeldingen, tot materievolle artefacten die zich waardig
bij de houten, stenen en ijzeren beeldkunst kunnen voegen. Maar hij zal
zich nooit keramischer, tellurischer, kunnen uitspreken dan door holten
met sferisch gebaar — bol, cylindrisch, kelk- en kegelvormig — binnen
aarden begrenzingen te vangen.
Omdat daar het nabeeld van zijn saamgelegde handpalmen — zijn
ontvangen — door verduurzaamd wordt? De dag dat hij de lijnvoering
van deze vleselijke schaal uit een klomp weke azoIsche grond kon
maken, is zijn besef duizendvoudig verrijkt. En toen hij dat wonder
aan de zoevende zang van de draaischijf ontlokte, werd een grote gulp
van onvermoed meesterschap definitief in zijn bewustzijn gerukt.
Hij heeft sedertdien niet opgehouden met op het thema te varieren.
Iedere pot is anders gebleken dan de vorige; iedere kruik verschilt van
alle overige; de gemeenschap van alle vazen lêèft van het relief en de
schakering die er van vaas tot vaas in verspreid zijn. De maaktypen
varen op een bruisende morfologische golfstroom, waarop ze, zichzelf
blijvend, altijd maar nieuwe gestalten krijgen.
Is het dan verwonderlijk dat ons cultuurstadium, met zijn overvloed
van gebruiksmiddelen, het keramisch inhoudsvat is gaan huldigen als
een entiteit buiten alle functievervulling om, als doel op zichzelf, als
expressie van menselijke vervoering?
De ware pottenbakker doet vandaag niets anders dan altijd maar,
in blijde herhaling, de uitvinding prijzen van zijn vak.
* * *

Is de keramische kunst prometheIsch? Behoudens door gereedschap
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ontstaat ze door vuur. Vas& het zijn koel, onvervormbaar einde heeft
bereikt, moet dit waken doorheen de hitte van de vlamoven.
Maar het is geen opstandige aanmatiging in de richting van de
onheilspellende spelonkenwereld waar de vermetele smid zich heeft
gewaagd: de pottenbakker blijft buiten de brand en hij verbeidt met
berusting — en hoop en schroom — het smeulen en de verassing.
Dit huiverig wachten, de wijding waarmee de handen de oven
openen, de verheugde verbazing over de gave werkstukken en de spijt
om de noodlottige mislukkingen, doch ook het ontwakend beset dat er
alweer een herbeginnen op til is, dat alles samen openbaart hoezeer de
pottenbakker een gebenedijde hoeder is. Hij is geen geseculariseerd,
eigenwillig maker. Het wordt hem vergund getuige te zijn van een
wonderbaar natuurlijk gebeuren, er jets van zijn daadkracht en scheppingsdroom aan mee te geven — en voorts weet hij dat hij afwachten
moet. Hier fonkelt zijn uitverkorenheid: hij kan — wiegelend als een
bloem op haar stengel — op een punt gaan staan tussen zijn verstand
en zijn lotsbestemming, tussen zijn geest en het almachtige.
Dat ervaart hij al als hij het slib uit de valleien en rivieren voelt
spelen en flemen — gedwee en eigenzinnig — tussen en tegen zijn
vingers: de materie wil hem meelokken naar een 'ergens'. Hij wordt het
opnieuw gewaar wanneer hij, gebogen over de draaischijf, zich meet
met de centrifugale kracht — een teder gevecht — en telkenmale leert
dat hij met duim en vingers de wanden van zijn wil kan verstoffelijken
tot aan een menselijke perfectie waar een verscholen wet de leiding
overneemt.
Zo is hij reeds de murwe mens geworden wanneer hij vo5Or het
laaiend vuur staat. Ten hoogste mag hij dan nog, bedachtzaam, behoedzaam maar in wezen weerloos tegen de geheimen, de vlammen voeden.
En dan weet hij dat zijn avontuur weer eens zinnige verdeemoediging
is geweest.
***

De keramische kunst is ook schilderkunst.
Na het walken, malen, mengelen, kneden, afwegen, vormen, draaien
en drogen van de klei en de eerste vuurfaze, de biscuit-brand, wacht
de pottenbakker de taak van een nieuw bezinnen: hij houdt een tamelijk
greinig, soms ruig lichaam over dat hij nog geen trofee durft te noemen.
Hoezeer dit poreuze, korrelig gestructureerde skelet ook de beloften van
een gezegende vorm laat voorschemeren (alsof deze tartend aan 't
naderen is met verse beproevingen), er moet nog een laag overheen.
Geen kleed dat verpakt of verhult, maar een membraan dat, dank zij
een tweede vuur, als huid op vlees in-groeit op de dragende substantie.
32
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Dit wordt een van alle buitenwereld afgestorven exploreren, een
zoeken, gissen en hopen waarin wijsheid en ervaring door angsten en
wankelmoed worden vergezeld. Want elk materie-mengsel wacht op
zijn eigen kleurstelling en elke vorm kan slechts een, eigen en onvervreemdbaar, vlies dulden. En geen van beide mag door het glazuur verraden, ontzield of verdonkeremaand worden.
Het is een labyrintachtig, esoterisch bedrijf van turen en kiezen, van
goochelen met oxyden, alkalien, sulfaten en mineralen, van penselen,
begieten en baden. En een omstandig wikken en wegen, een worstelen
met uitzettings- en krimpcoefficienten, — het bij voorbaat afvangen van
druk- of trekspanningen. Men zou het alchemisterij noemen, er zijn
vertrouwen aan weigeren, indien het niet allemaal geschiedde in een
vredige, lankmoedige overgave waaraan geen heerszucht of gouddorst
te pas komt.
Tenzij de drang, de soms halsstarrige, soms smekende jacht naar een
stuk zuivere schoonheid aanloop ware naar overheersing en bezit?
* * *

Eenmaal het beeindigd werkstuk uit de veelheid der handelingen aanvaard — en in het licht van de dag en de verwonderde ogen gebracht
—, is die aanloop gebroken. Het trapwiel trekt al opnieuw. Er moeten
weeral nieuwe vormen uit de aarde gewonnen, door de visie geheiligd
en aan de mensen geschonken worden. Het pottenbakken is een nederige plichtsvervulling.
Toen wij Tangs de forellenstroom tegen de berg flank het eenvoudige
huis hadden gevonden, traden wij een rijk van ootmoed binnen. Nooit
vroeg iemand ons met zoveel ongedekte eerlijkheid hem lof zonder maat
te besparen — als deze aardewerker. Hij heeft reeds zoveel benevelend
geluk geproefd van ongeschonden vaten en vormen die taai dag- en
nachtwerk hebben beloond, dat hij angstig is geworden voor eigen
hartstocht. Schuw voor de temptaties die hem van achter de festoenen
der bewondering bedreigen, zoekt hij immer weer de bevrijding bij de
draaischijf, — in de zelfverkozen, verlossende dwangarbeid.
Maar hij wilde wel de kostbare oven tonen, in het armoedige stalletje
naast de wastobbe en het droogrek van de huismoeder. Er hing de talmende nawarmte van een urenlang gestook. Er lagen wat scherven, die
een heel fijn en elastisch mengsel lieten vermoeden.
In het grauwe, vochtige hokje naast de keuken toonde hij het bruinrode mengsel, dat aanvankelijk slap leek als een te waterig deep. Hij
wierp het op de schijf, legde trouwring en polshorloge af, stroopte de
hemdsmouwen op.
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Toen begon de choreografische schriftuur van de zacht overmande
materie vreugdevol en dan hymnisch haar weg te vinden in de ruimte.
Onder het zijwaarts hellend hoofd — alsof het luisterde naar instruerende taal — en onder de genegen druk van een smalle, mededeelzame
hand groeide de klei tot bol. De bol opende zich tot schaal. De schaal
kromp samen naar een stijgende metamorfose die vaas werd, steil en als
gespierd van zelfverzekerdheid. En toch een tengere, met gevoeligheid
geladen vaas. Eerst stulpte haar bovenrand naar binnen; daarna ging
die nauw merkbaar openkragen volgens het spoor van twee speurende
vingers. Handen en ogen verkenden deze vaas met ongelooflijke omzichtigheid, vragend naar de laatste onevenheden die haar fiere eigendunk nog deren konden, bezorgd voor de onzichtbare ongerechtigheden
en met strelingen wervend naar een in zichzelf volmaakt vormleven.
Als in een flits — in dezelfde seconde was de vorm of — trokken de
gespannen armen zich terug. Hij richtte zich op. Hij verborg zijn afgematheid. Hij keek strak — met een geconcentreerde objectiviteit alsof
hij voor haar een vreemde was — naar de vaas die zich met lichtglim
mingen tooide in de durende draaiingen van haar as-lijnige stabiliteit.
Dan maakte hij haar vrij: met een snelle snede van de ijzerdraad scheer'
de hij haar los van de schijf.
Antonio Lampecco is een transalpijns verdoolde. Naar het grauwe
noorden heeft hij een weemoedige herinnering aan zonbegoten landschappen meegebracht. En littekens van een harde knapentijd. Er is
nog kinderarbeid in deze eeuw geweest en er werd daarbij nog gemolesteerd. In de weee geur van de klei is hij adolescent geworden, jarenlang, Lien uur per dag, klei knedend en wegend. Tijdens de eenzame
waaknachten bij de fabrieksovens leerde hij verstolen de ontzaglijke
draai-oef ening en.
Zo werd de slaaf werkman. En de werkman is — beseffeloos of
verschrikt? — kunstenaar geworden. Dat is blijkbaar zeer geleidelijk
gebeurd, volgens een probleemloze natuurlijke gang van zaken, door
altijd in gestaalde nederigheid de plicht van pottenbakker te volbrengen.
Er moet nog aan nieuwe, uitgebreide en versimpelde criteria gewerkt
worden voor onze kijk op de fenomenen die we kunstenaars noemen.
***

Maar is het verwijlen bij uw aarden potjes dan Been stilstand?, vraagt
mijn alter ego.
Zijn zekerheid is slechts schijn en dat maakt hem schamper.
Alle illustraties vertonen werk van de pottenbakker Antonio Lampecco.
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Hugo Claus en het schrijverschap
B. F. VAN VLIERDEN

„Crabbe wrong de snotaap naar buiten". (p. 34)
„Het gaat er overigens veel minder om to weten hoe ik
was dan wel wie ik was". (p. 33)

E VENALS

de experimentele poezie dikwijls een onmiddellijke romantische
bezinning inhoudt over de poezie zelf, mondt de moderne roman nogal
vaak uit in een reflexieve beschouwing van zijn eigen mogelijkheden en grenzen. Naast een „poezie der poezie" krijgen we nu ook een „roman van de
roman" — en, verder, ook al een „kritiek van de kritiek" —. De lezer staat niet
meer tegenover een afgerond kunstwerk, maar leest in zekere zin mee over de
schouder van de auteur en betrapt hem a.h.w. doorlopend op heterdaad, is de
getuige van de creatieve daad, of liever van het scheppingsproces zelf. Dit is
wel bij uitstek het kritisch moment in een culturele evolutie, en de aard van het
domein waarop het aan de dag treedt, nl. de kunst, maakt van dat kritisch moment blijkbaar ook een kritiek moment. Na een reeks romans die als zovele
experimenten waren, komt Hugo Claus nu met De Verwondering ook terecht
op het vlak van het gewetensonderzoek van de schrijver of liever op het vlak
van een schrijverschap dat met het gewetensonderzoek van de schrijver als schrijver samenvalt. En het zou ons niet „verwonderen" indien de auteur ook zelf tot
het inzicht zou gekomen zijn, dat zijn eigenlijk schrijverschap pas nu begint
en dat De Verwondering zijn eerste experimentele roman is geweest.
Men kan die experimentele zijde van deze roman nogal eng stilistisch opvatten, en zeggen dat de auteur hier allerhande stijlprocedes toetst. Men heeft dan
nog gelijk ook, en men herkent de hand van Streuvels, Buysse, Elsschot c.a.
Maar toch blijft men dan bij de oppervlakkige verschijnselen van een ervaring,
die eigenlijk veel diepere niveau's aanboort en tenslotte de natuur zelf van het
schrijverschap aanraakt, misschien zelfs aantast. Er bestaat tussen het experimenteren met de vorm en de authentieke ervaring die er achter steekt een zeer
duidelijke correlatie, en het ligt voor de hand dat ze in de hier volgende bespreking vaak zullen ter sprake komen. Als uitgangspunt willen we een uitdrukkelijke uitlating van de auteur aanhalen, waarin terzelfder tijd en de stilistische
probeersels en de situatie van de schrijvende schrijver vanuit diverse hoeken
benaderd en belicht worden:
„ . . . . en voor de rest schrijf ik mijn huiswerk in het schrift voor Korneel,
de bUzonderheden die IK mij moet herinneren in een notaboek, en dit, mijn gal,
injin dagbdek, op het papier dat Fredine voor mij heeft binnengesmokkeld. Het
is voldoende voor een man alleen. 1k zit hier goed. Het papier is gelijnd en ik
volg de lijnen. (. . . .) Aileen is mijn handschrift dat van een ander geworden.
Niet meer dat van een leraar, die huiswerken verbetert op zijn lamer in een
hotel, maar dat van een vroegere leraar die nu zelf huiswerk schrijft. En herkauwt. Tegen beter weten
(p. 87).
1 ) Hugo Claus, De Vertvondering.

LRP. 32. --- De Bezige Bij, 1962, 242 pp.
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Natuurlijk vinden wij bier ook al de kern van de hele roman weer: een
ex-leraar, die zijn, eigen verleden herkauwt, en als opdracht gekregen heeft (van
Korneel, die blijkbaar een psychiater is), om zijn recente belevenissen te noteren.
Met het doel blijkbaar hem op die wij ze ervan te bevrijden en diagnosemateriaal
te bezitten. Materieel zit er volgend verhaal achter: Victor-Denijs de Rijckel —
Duits en Engels, is een eenzelvig gesloten atheneumleraar in een badstad (Oostende?). Op een avond beginnen zijn verwarrende belevenissen. Hij gaat naar
een gemaskerd bat (in de zomer n.b.) en ontmoet er een dame in vreemdsoortige omstandigheden. Een opdringende schoolknaap Verzele heeft hem a.h.w.
betrapt, en die vertelt hem met welke edele (en adellijke) dame hij daar eigenlijk
gedanst heeft, waar ze woont enz. Op voorstel van de knaap gaan ze samen
spijbelen, gaan ze op zoek naar het kasteel van de freule. Men ruikt Le grand
Meaulnes. Ze worden dankzij een misverstand „geaccepteerd" op dat buitengoed, waar rand de figuur van de mytische held „Crabbe", een pseudosamenzwering van ex-Dinaso's plaatsgrijpt. Wanneer de twee vreemde gezellen trachten te ontsnappen uit een steeds nauwere kring, van bedreiging, warden ze
ontdekt. En zo is de Rijckel blijkbaar in een instituut voor psychiatrie terechtgekomen. Waar de roman dan mag beginnen.
Wij geven gemakshalve die inhoud weer, al is het duidelijk dat niet deze
materie van belang is, maar de manier waarop de schrijvende ex-leraar daarop
reageert. Vooreerst zit in het wederoproepen van recente belevenissen (het
„herkauwen") de basissituatie, zo men wil het grondpatroon van de roman,
maar in de geciteerde passus vinden we ook de hele structuur van de roman weer,
die, gezien de basissituatie, veel meer belang heeft dan de materie zelf. Dat
laatste kon men overigens reeds afleiden uit de aard van deze roman die immers
samenvalt met de autokritiek van het schrijverschap.
Die structuur van de roman wordt voorts reeds onmiddellijk duidelijk wanneer we het gegeven citaat uitpluizen en daarbij vaststellen, dat de schrijvende
ex-leraar eigenlijk terzelfder tijd en parallel drie verschillende dingen aan het
schrijven is, of liever over hetzelfde ding in drie verschillende modi schrijft, en
op drie verschillende plaatsen: het schrift, het notaboek, het papier van Fredine
(een vreemdsoortige verpleegster). Die drie verschillende „werken" krijgen
ook een verschillende naam, en beantwoorden ook aan een verschillende „nood"
bij de schrijvende persoon. Het eerste is een huiswerk en ontstaat slechts dankzij
( !) de opdracht die „Korneel" hem gegeven heeft. Het tweede bevat een reeks
bUzonderheden die voor de ikschrijver veel belangrijker lijken te zijn: die IK
mij moet herinneren. (Alleen dat cursiefje ik — is van de auteur zelf).
Het derde is, in tegenstelling met dat nota-boek een dagboek en daarin spuwt
hij zijn gal uit, en van belang is daarbij wel dat vermeld citaat in dit dagboek
staat. Men kan zich nu inderdaad wel ongeveer voorstellen, dat deze drievoudige
parallelgevoerde schrigbezigheid „genoeg is voor een man alleen".
Aan deze drievoudige bedoeling beantwoordt als gezegd de structuur van de
roman en drie verschillende manieren van zien en van schrijven. Het „huiswerk", dat in opdracht gemaakt wordt moet een soort gebonden en logisch
(schools) verslag warden van wat de leraar in de laatste dagen heeft beleefd.
Het „dag-boek" zijn zo maar losse indrukken, opgetekend volgens datum en
vaak volgens uur, die de schrijvende in zijn cel, zijn hok of hoe hij het ook nog
noemen mag, heeft opgedaan, en daarin vinden we — getuige het citaat —
zo men wil het reflexieve niveau van zijn „schrijverschap". Het „nota-boek"

526

HUGO CLAUS EN HET SCHRIJVERSCHAP

tenslotte bevat losstaande bijzonderheden, die hij zich — in de marge van zijn
gebonden verslag — wil herinneren, omdat ze voor hemzelf belangrijk zijn.
De compositie van de roman zit natuurlijk aan deze inwendige structurering
vast: er zijn in de inhoudstafel vijf groeperingen van hoofdstukjes (als de vijf
bedrijven in een klassiek drama) en in die groeperingen vinden we telkens ongeveer dezelfde indeling weer. Er is eerst het hoofdstukje van het verhaal voor
Korneel (telkens cursief aangegeven, ook in de afzonderlijke titels) en die vijf
(eerste) hoofdstukjes vormen een duidelijk gebonden, achter elkaar leesbaar
geheel. Daarna volgt telkens een hoofdstukje uit zijn „schrift" d.i. zijn, persoonlijk dagboek in de cel. Tenslotte, en begrijpelijker wijze minder strak en duidelijk geordend, een aantal nogal losse stukjes, die we wel zonder al te veel
„hineininterpretieren" met zijn voor hemzelf belangrijke „bijzonderheden"
kunnen laten samenvallen. Alleen in de vijfde groepering is die geleding niet
aangebracht, noch in de tafel noch in het deel zelf, maar men vindt ze er zeer
gemakkelijk in terug en het blijft een der talrijke raadseltjes, waarom de auteur
in zijn aanduidingen niet consequent gebleven is. Zo is elke groepering een
soort triptiek: het linkerpaneel een afgerond gesloten verhaal, het rechterpaneel
een verzameling ongeordend fragmentair materiaal, het middenpaneel de zelfbespiegelend.e schrijver tussen beide. Eigenlijk vallen de drie aspecten samen
met de drie psychologische en formele lagen van het schrijverschap zelf, en we
betrap pen dus a.h.w. het schrijverschap niet alleen in het middenpaneel (zij het
daar het zuiverst) maar in het globale „werk". Doorheen die uitdrukkelijke
structurering wordt het scheppingsproces overigens veeleer een scheppingsprocede.
Vooraleer dieper in te gaan op de ,beschreven verschijnselen, moeten we
aanstippen dat de verschillen in bedoeling, in stijl, in situatie enz. niet zo maar
het resultaat zijn van experimentele spielerei. Het is integendeel een ware
experimentele investigatiemethode waarin de schrijvende op zoek is naar de kern
van zichzelf. Dat wordt niet zo rechtstreeks door de schrijver gezegd, maar op
een zeer doorzichtige manier gesuggereerd. In het hoofdstuk „De tuin der
beelden" (stilistisch veruit het beste) wordt een tuin beschreven waar een
amateur-beeldhouwer in een reeks beelden telkens dezelfde figuur op een andere
manier heeft willen uitbeelden. Het is niet zonder belang te weten dat die
figuur niemand minder is dan „Crabbe", een verdwenen Vlaamse SS-er, die
voor de „leraar" een soort dwangfiguur zal warden waarmede hij zich zal
identificeren. (Daarover verder meer i.v.m. de materie van het boek). Om deze
reden molten we nu echter al een parallelisme onderstellen tussen de manieren
waarop de „leraa,r" op zoek is naar de kern van zichzelf (dit is dus ook "Crabbe") en de manieren waarop de beeldhouwer in zijn werken naar de kern van
Crabbe heeft gezocht.
„De voetstukken, daar zij gelijk zijn, werden niet een keer aangepast aan de
verschillende manieren en materies van de beelden, die zeer uiteenlopend zijn,

alsof de maker besliste dat, om een definitieve beeltenis te verkrjgen, de meest
verscheidene vormen, benaderingen doeltreffender zouden zjjn dan de herhaalde, min of meer gelukte pogingen om in eenzelide st#1 het voorwerp van zijn
herschepping op te roepen. Het portret werd aldus versplinterd, moest later bij
een nadere en meer globale beschouwing in elkaar gevoegd warden met alle
verscheidenheden op hun plaats". (p. 101 - 102). De auteur is hierbij wel zeer
ernstig, hij voelt het aan, en maakt zich schertsend van die ernst of door onmid-
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dellijk nogal ironisch te vervolgen: „Dat de beelden het werk zijn van een man
laat geen twijfel; een zelfde onhandigheid, een zelfde weekheid in zijn aanpak
is duidelijk". (ib.) Even verder wordt het verband tussen die verschillende
stiilmiddelen en de investigatie naar het voorwerp, de persoon, duidelijk aangegeven: „Dit wellicht op bevel van iemand die hem verplicht heeft verschillende
stijlmogeliikheden te onderzoeken, hem een katalogus van stififiguren aan de
hand heeft gedaan om toch maar zo volledig mogelijk die verbeelde Man in al

zijn variaties weer te geven".

(p. 102)

Verder komt dan, in een bladzijdenlange barokke en rijke beschrijving van al
die beelden, de diepere reden ter sprake van al die verschillende „approaches"
van hetzelfde onderwerp, d.i. van dezelfde persoon: „ . . . . maar steeds falend
(niet alleen omdat het maiskolfgulden licht van het terras niet ver genoeg reikt,
zeker niet, of omdat de kracht van de verbeelding in de waarnemer niet sterk
genoeg de leemten in de verbeelding van de maker niet aanvullen kan, vooral
dat niet, maar falend omdat te veel omstandigheden het zoeken ontsporen

wanneer men een definitief beeld van iemand tracht op te xoepen vooral als die
iemand de ontketende Crabbe is, dus het onthechte ik, ...." (p. 107).
In deze laatste toelichting voelt men reeds aan, in welke zin de identificatie
„leraar" - „Crabbe" zal gaan, doch wat ons hier voorlopig interesseert is de
bewuste stilistiek, de poaica zo men wil, die aan de basis ligt van de portrettengalerij van die Crabbe en van de speurtocht naar zichzelf van de tot schrijven
gedoemde leraar. Het parallelisme tussen beiden kan nog stringenter gemaakt
worden door erop te wijzen dat de leraar op een geheime samenkomst voor een
Nederlandse professor wordt gehouden die . . . . een boek schrijft over Crabbe!
En in het gesprek tussen de leraar en beeldhouwer Sprange, — die ook al
opdringerig met Crabbe dweept — wordt de spanning tussen het zuivere geheugen en de verraderlijke verbeelding aangeroerd: „ Zodat ik mij maar moet
behelpen met mijn geheugen. En dat is onmogelijk. Want in zijn tijd al veranderde hij (Crabbe) zo dikwijls, niet alleen van houding of haarsnit maar
gewoon van gezicht. En hoe je het ook draait en keert, van het ogenblik dat je

een herinnering vast wil leggen, er komt jets symbolisch op de prop pen, of je
wil of niet, iets ritueels dat je herinnering vastschroeft". (p. 139).
De herhaalde pogingen en benaderingen spruiten dus voort uit een verlangen
om een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld van de Man op te hangen,
uit een verlangen om zo lijfelijk dicht als mogelijk de werkelijkheid te vangen
in de kruising van verschillende coordinaten, en daarbij elk beeldend, symbolisch verlangen uit te schakelen. Dit wordt duidelijk in de kritiek die „de
schrijvende" levert op zijn eigen werkwijze. Deze kritiek, men heeft het al vastgesteld en het lag zonder meer al voor de hand, vinden we in het dag-boek,
waarin de leraar alleen zichzelf kan zijn. Dat lag al besloten, iniet alleen in de
vaststelling dat air, in tegenstelling met de twee andere schrijfwijzen, de
schrijver zich over zijn schrijven bezint, maar vooral in de mededeling, dat dit
de enige plaats is waarop de schrijver schrijft zoals hij zelf wil, „dit, mijn gal,
mijn dag-boek". De verhouding tussen de drie modi heeft ook al duidelijk
gemaakt, dat zijn beschouwing vooral kritiek zal inhouden op de eerste modus,
n.l. het schrijven op bevel, of zo men wil op bestelling, alleszins onder een
zekere dwang (zijn „huiswerk").

De beschouwende hoofdstukjes, de dagboeken, heten: „Dit is mijn schrift",
„Wie leest mijn schrift straks", „Mijn schrift" enz. De nadrukkelijke beklem-
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toning van „mijn schrift" steekt schril of tegen de opdracht van Korneel. Dat
wordt reeds duidelijk van bij de aanvang: „Vandaag is het de vijfde dag dat ik
van Korneel een pak papier en een farde heb gekregen en een ronde pennestok
van sterk gevezeld hout dat in rode inkt werd gedoopt". (p. 28) De voorkeur
van de leraar voor zijn eigen schrift is duidelijk: „Fredine had avonddienst
gisteren. Zij vroeg mij of ik liever in dit schrift schreef dan op het papier van
Korneel. Ja, zei ik, en zij was er blij mee, zij heeft het geschrift binnengesmokkeld". (p. 30) Het geschrift behoort daarom tot de cryptogamen: „Dit schrift
mag Korneel nook zien". (p. 33) En de scheiding tussen beide is volledig:
„ . . . . zij blijven gescheiden, dokter Korneel van den Broecke, gescheiden als
het papier van mijn verhaal dat ik u netjes op tijd zal afleveren, en dit hier, dit
gejank, dit schrift". (p. 34) Het eerste grote onderscheid tussen het huiswerk
en zijn schrift met zijn dag-boek is wel, dat dit laatste, zijn gal en zijn gejank,
de meest eigen uitdrukking is van wat hij ervaart, terwiji het andere in opdracht
moet geschreven worden, en daarom fataal de verhoudingen zou vervalsen.
De kritiek op het huiswerk voor Korneel bestrijkt echter een veel ruimere
gamma. Er is eerst en vooral een gedwongen „afstandelijkheid" die de waarheid
echter reeds geweld aandoet: „Ik zal het allemaal noteren, ordenen. Nu niet.
Nu ben ik te gehaast, want Korneel eist dat het pak papier beschreven wordt.
Ik heb het begin geschreven. Hoe het begon. Maar zo begon het niet. Het was
helemaal anders. Toch moet ik het proberen. Ik moet het, zoals Korneel zegt,
afstandelijk houden. Wat bligt er over? Een gemelijk verhaal, een droesem, een
leegte zonder weerga, terwij1 het helemaal anders ...." (p. 29) Het helemaal
anderse komt blijkbaar terecht in zijn „notaboek", fragmentarisch, ongeordend
en „dus" echter, terwijl hij in zijn dagboek het liefst over zijn cel en zijn hok
schrijft, totdat hij dit schrift zelf later met dat hok identificeert (op p. 240).
En nu duikt ook hier in dit geschrijf voor Korneel de vrees op voor de alles
overwoekerende beelden, waarover Sprange hem later ook zou spreken (supra):
De leraar wil zijn aandacht op zijn cel vestigen om niet te moeten schrijven:
„ . Anders staat er mij niets anders te doen dan mij over te geven aan het
doldravend spel van 'beelden, die razen door mij heen en ik weiger, hoor je me,
Korneel, ik weiger, want anders tol ik mij kapot, steeds een paar beelden te laat
om ze te kunnen vatten". (p. 33) Wat later lijkt hij zich echter toch in zekere
zin te verzoenen met die 'beeldentaal voor Korneel: „Ik doe afstand van al mijn
namen, zij kunnen niet meer dienen. Tenzij in het verhaal dat Korneel van mij
eist en dat ik plichtsgetrouw verder schrijf met een keur van ad/ectieven en
metaforen. Ik wil nog geen nieuwe naam. Want de andere ben ik nog niet
ontwend". (p. 81) Maar er bestaat blijkbaar toch een tegenstrijdigheid tussen
die verbeeldingen en de waarheid: „Ik zoem, een golflengte. En ondertussen
richt ik nog de lens op wat mijn verhaal moest zUn en integendeel een verhaal

voor Korneel wordt met adjectieven en keurige belichtingen. Het verhaal was
niet zo". (p. 180)
De vraag rijst wit er in dat verhaal voor Korneel kan steken, dat het fundamenteel vervalst. Dat heeft te maken met het feit, dat de eigenlijke ikpersoon
over zichzelf moet schrijven in de derde persoon: „hij, de anonieme verteller"
(p. 217) zoals hij dat zelf ironisch zegt. Dat heeft te maken met de door
Korneel gevraagde „afstandelijkheid". Dat heeft te maken met de klaarte en de
nette ordening die Korneel vraagt en die de leraar niet kan geven: ,......zo
wordt er zachtjes bereidwilligheid in ons gefokt en zelfs in mijn geval talent en
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wilskracht en hoogmoed om de vlinderachtige vlekjes van mijn verleden, nabij
verleden van vijf cent, vast te prikken. Toch, Korneel, je zou beter moeten
weten, nergens is er klaarte in die kruislijnen. Alsof ik jou een preciese landkaart zou kunnen voorleggen die jij zou kunnen invullen met kleurtjes: het
waarom van min verleden". (p. 132) De leraar gelooft niet in de mogelijkheden
en evenmin in de openbaring van zijn afgerond verhaal voor Korneel, en hij
steekt zelfs de draak daarmee en met Korneels bedoelingen: „Ik had de papieren
genummerd de avond tevoren; Korneel kon nu alles, het hele verhaal van de
leraar, na mekaar lezen; ik had zelfs een brede marge gelaten voor zijn mogelijke
aantekeningen. Ik kon ze overigens zelf wel aanbrengen. Agoraf hier. Claustrof
daar. Of: 3e stadium. (Na vlucht en verdediging, de aanval.) Of schiz".
(p. 240).
Het ligt voor de hand dat de schrijver-van-zijn-verhaal niet gelooft in de
mogelijkheden tot een diagnose op basis van dat verhaal en van zijn oorzakelijkheid. Omdat het afstandelijk is, omdat de verteller emit weggeschamoteerd is,
omdat het te netjes verloopt en afgerond is. En omdat Korneel het wezenlijke,
het belangrijke als toeval opzij deed schuiven: „Ik heb niets meer geschreven
over die andere samenloop van omstandigheden: mijn verhaal. 1k wil het wel
neerschrijven, maar niet zoals Korneel het wil. Toen ik hem over Crabbe wou
vertellen zei hij: „Toeval, toevallige feiten". Alsof er toeval mogelijk was in
mijn verhaal, dat afgehangen heeft en afhangt van een strikt omlijnd stelsel dat
verneukt, bedriegt, lamlegt wat er niet in past!
Niet dat ik dat stelsel kan achterhalen, nee, ik cirkel rond de teiten, maar
misschien als ik . . . . Er is Been keuze. Ik zal het verhaal volgen nu het begonnen is. Niets zal zich openbaren, dat weet ik wel, maar wat is er anders te doen ?
Hoe moet ik hier anders doorheen komen? Ik zit vast". (p. 34)
Er is dus een ander verband, een echter zij het ook onachterhaalbaar stelsel,
waarin Crabbe een plaats heeft die Korneel wil ontkennen. Blijkbaar wil
Korneel dat zijn patient zich van die Crabbe losmaakt, losschrijft, maar deze wil
terug naar die voor hem veel waarachtiger ervaring van Crabbe die aan de overzij de van het toeval ligt. Hij volgt dan gewillig, zij het met tegenspartelen, de
weg die Korneel hem wijst, terwijl hij wel weet dat de zaken anders liggen.
Toch is er een soort machteloosheid die hem aangrijpt als hij Korneels verhaal
tot het einde wil schrijven: „En am te beschrijven, Korneel, ben ik te gehaast;
om te noteren, te opgewonden. Vergeef mij. Ik ben het hok niet dat onvermurwbaar, roerloos, zachtjes gonst als een hokje ander een pyloon, verboden toegang.

Ik zou het hok willen zijn, met vastgespijkerde onderrichtingen en instrumenten,
dienstig, gebruikt. Maar ik ben een heer die een reis heeft andernamen en het
relaas wil geven, een heer die mij in de weg zit, hij en zijn reis: vijfde wielen
aan een wagen. En de wagen ben ik ook niet meer, ik ratel nog stilletjes na. Dit
herkauwen op jouw bevel, Korneel, is al te gortig. Prietpraterig gebedel is niet
voldoende meer". (p. 185)
De spanning tussen opdracht en eigen aandrift is hier op de spits gedreven,
maar werd reeds vroeger in een strakke antithese gevat: „Het gaat er overigens
minder am te weten hoe ik was dan wel wie ik was". (p. 33) De schrijver-vanhet-dag-boek boort naar het wezenlijke, naar de kern, en is daarom wars van
alle mooischrijverij en te gemakkelijke samenhang. Dach het is deze laatste
kern van „wie hij was" die hem voortdurend ontsnapt in zijn eigen benaderingen. Het bevreemdende is immers, dat hij zich als het ware van zichzelf los-
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maakt om zich met een ander te vereenzelvigen. Dat zal verder nog duidelijk
warden uit de feitelijke omstandigheden in de roman, maar het komt ook reeds
ter sprake in het bewuste reflexieve schrijven van het dagboek: „Ik adem. En ik
zweer het, dokter Korneel, ik ben het niet. Ik" (bruusk afgebroken p. 79).
Het zoeken naar zichzelf, naar „wie hij zelf was", wordt een ware kwelling,
mede door de weigering van Korneel om in die Crabbe te geloven. En toch:
„Toen stond Crabbe naast mij. Hier is het Korneel! Als je dit schrift lezen kon
in de plaats van mijn afstandelijk verhaal op bestelling, zou je nu je pen moeten
nemen en hier in de marge een kruisje tekenen !" (p. 203) Dit is inderdaad het
grote mysterie dat zich aan de leraar voltrokken heeft: de identificatie met
Crabbe: „Want hij woonde in mij, vernietigde er en begon er mij of te breken,
te versplinteren". (ib.) Hier wordt ineens tastbaar de aanwezigheid in hem van
die (grote) andere, waarvan we al vroeg de duidelijke sporen onderkennen:
„Ik word belegerd van binnen in. Crabbe is aanwezig en ademt". (p. 87)
De vereenzelviging wordt hier als het ware lijfelijk tastbaar, en toch is die
vereenzelviging slechts een openbaring geweest van het diepste zelf van de
Rijckel. Wanneer de leraar de vraag gesteld heeft „wie ik was" volgt immers
zeer vlug volgende bekentenis: "Crabbe heeft dit veranderd. Crabbe is het die
mij losgetrokken heeft van wat ik was: een bepaalde manier van spreken, lopen,
bestaan. Crabbe wrong de snotaap naarbuiten. Vroeger: versuikerde ( !) zinnen,
bange, gelijkgetrapte wendingen, begrippen van kalk, een air van vanzelfsprekendheid. Nu: niets meer van dit alles. En misschien gewoon niets meer. Dan
dit schrift". (p. 34)
Hier leggen we de vinger op de wonde, hier ontdekken we de laatste verklaring van de spanning tussen beide manieren van schrijven, en beide manieren
van zien, en van zijn: er heeft in de leraar een fundamentele ommekeer plaatsgehad door de bezoeking van die geheimzinnige figuur Crabbe. Er is hier
sprake van een volledige ,umwertung" van de stijlwaarden, de overgang van
wat vroeger werd genoemd „het huiswerk" naar „dit schrift". Maar deze
omwenteling is slechts de neerslag, de stilistische verschij ningsvorm, van een
veel fundamenteler gebeuren: de Rijckel heeft „de snotaap" afgelegd en werd
onder de inwerking van Crabbe een nieuwe mens. Deze vaststelling moge
verklaren waarom dat vreemde tweespan door de roman wandelt: de leraar en
de snotaap, waarin we nu duidelijk een aan de gang zijnde ontdubbeling werkzaam zien. De vereenzelviging met de mythische figuur van Crabbe heeft de
leraar immers verlost van zijn oude onvolwassenheid: „Verwondering en weerzin waren in mij toen net zo wakker gehouden als nu; alleen dacht ik er toen
niet aan het te beklemtonen. Ik dacht dat het gewoon was, het ongemak in
in mijn leven, het onvolwassen geslenter tussen volwassenen in volwassen straten en lokalen ." (p. 33). Er is in het ganse verhaal aanwezig: het losmaken van de dwingende, opdringerige aanwezigheid van de arrogance knaap
(snotaap) uit zijn atheneum, die de leiding genomen had van het tweemanschap op hun mysterieuze tocht, en parallel daarmee het toegroeien naar de
halfmytische figuur van de „held" van het oostfront, Crabbe. Dat is wel de
laatste kern van de ervaring van de ik-schrijver, en het is terzelfder tijd het
filigraan van het ganse romangegeven; het parallel losmaken van de knaap en
groeien naar de held bewerkt daarom ook de duistere doch onverwacht heldere
eenheid in deze roman van twee eigenlijk fundamenteel verschillende gegevens
en sferen.
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Ogenschijnlijk wordt hier een literaire strijd uitgevochten tussen het mooie
afgeronde verhaal-voor-iemand-anders (Korneel) en de persoonlijke, hortende,
automatische neerslag van een betrapte ervaring: „Dit schrift is thans (. . .)
mijn schrijfbandopnemer" (p. 138). Stilistisch wordt dat in concreto: „Daarnet viel ik tijdens het schrijven bijna in slaap. En ik schreef natuurlijk dat de
leraar in slaap viel" (p. 132). Elders: „Steeds ren ik achterna. Alles gebeurt en
niet een keer ben ik er ,bij. Ik herkauw . . .. Elk gebaar werd een beschouwd
gebaar, elk woord terwiji het aan het kurken gehemelte ontsnapte werd tegelijk
neergeschreven, afgelezen als van een schoolbord" (p. 187). En de talloze
stilistische zelfreflexies komen dat bevestigen. Maar de kern blijft de psychologische aardverschuiving die in de Rijckel heeft plaatsgegrepen van de snotaap
tot de held.
Doch alvorens dit „heldendom" nog vlug te analyseren, eerst een opmerking
die slaat op de basissituatie waarin o.i. een fundamentele vervalsing zit. In de
voorstelling van de auteur is het immers zo, dat de psychiater een afgerond afstandelijk netjes gesteld verhaaltje vraagt, terwijl de patient de Rijckel zelf de
voorkeur geeft aan een soort ecriture automatique. Is dat niet de verkeerde
wereld? Zou de psychiater niet beter gediend zijn met de spontane nota's en
hoort het „gearrangeerd" verhaal niet thuis in de mythomane mythescheppende
sfeer van de Rijckel? Het lijkt ons onmogelijk dat de auteur deze „verwisseling"
in het grondpatroon niet zou gezien hebben, en het is zeer goed denkbaar dat
hij het bewust zou gedaan hebben. Daarin zou dan de ironie van de schrijver tot
uiting komen, en deze ironie omtrent de laatste duiding van zijn roman kan
hier dan niet anders dan zijn fundamentele instelling zijn. Overigens zijn er nog
talrijke „vergissingen" in dit werk, waarvan sommige zozeer de ogen uitsteken,
dat ze nauwelijks onbewust kunnen opgedoken zijn.
Overigens zou die fundamentele ironic overeenstemmen met het hele „geval
De Rijckel". Want wel slaagt deze erin zich los te maken van de „snotaap" in
hem, maar de vraag is of hij erin slaagt zich met de „held" Crabbe te vereenzelvigen. Feit is dat dit ook maar een wensdroom is geweest, een soort bekoring
waarbij nogal vlug het geval Laarmans-Boorman opduikt. De kern is dat VictorDenijs de Rijckel (Duits en Engels) geen held is, en niets van een held heeft.
Hij heeft zelfs geen bijnaam en beschouwt zichzelf als een nul. Hij is pshychologisch nog het ventje waarmee hij gaat spijbelen. De ganse tocht in gezelschap
van de snotaap Verzele naar de freule in het gedroomde kasteel ruikt als gezegd naar Le grand Meaulnes maar dan een schiz. „Grand Meaulnes", of, om
de bewuste wijze waarop alles voorgesteld wordt, een gepsychanalyseerde
Grand Meaulnes. De onvolwassene maakt zich geleidelijk los uit de persoon
van de leraar, deze laatste voelt de adem van Crabbe om zich en in zich, en de
freule Sandra zal dan ook alles behalve een Yvonne de Galais blijken te zijn.
De leraar dringt met de snotaap tot het kasteel door, met zijn geheimzinnige
tuinen en nog mysterieuzer personages, en dan begint de grote transformatie in
de persoon van de leraar, n.l. de vereenzelviging met de held Crabbe. Op het
kasteel heeft een geheime bijeenkomst plaats van oud-SSers die de gedachtenis
van de leider (eigenlijk Joris van Severen) en diens grote volgeling en opvolger
„Crabbe" in ere houden. De quiproquo's werken de vereenzelviging in de hand
en de Rijckel wordt voor een Hollandse professor genomen, die n.b. een werk
schrijft over . . Crabbe. De edele dame — o Yvonne de Galais ! — verleidt de
tot held geworden knaap-leraar, en deze daarna haar, zodat hij uiteindelijk ook
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enigszins fysisch de plaats inneemt van Crabbe, die haar vroegere beminde was.
Toppunt: hij zal haar zelfs woordelijk zeggen: „Ik ben Crabbe" (p. 210).
Deze laatste activiteit kan men dan tenslotte zien als een late compensatie voor
zijn ongelukkig huwelijksleven: hij was gescheiden van zijn vrouw die hij vroeger — het was zijn leerlinge verleid had. Oak hierin dus een weerwraak op
een levenslange onvolwassenheid.
Dat deze bijna mytisch beleefde volwassenheid geincarneerd werd in de
„held" ligt wel voor de hand nu. In de geest van de Rijckel was er reeds een
soort onbewuste heldhaftigheid aanwezig, of was er stilaan gegroeid. Men leze
de titels van zijn „verslag" voor Korneel: „Ontmoeting" — „Verkenning" —
„Aanval" — „Bezetting" — „Vlucht zonder Verdediging". Het zijn allemaal
tactische en strategische termen, in de goede militaire volgorde overigens. De
laatste alleen, het eindpunt, wordt omgekeerd in een vlucht en stemt daarin
overeen met de fundamentele ironie van het boek. Het is eigenlijk een hopeloos
falen. Als zijn verhaal bijna uit is schrigt de Rijckel: „Ik ontvlucht dit verhaal,
deze verantwoording, en daarmee verantwoord ik mij". (p. 240) Is dit zijn
redding of zijn ondergang, zijn paradoxale verantwoording van zijn vlucht voor
de verantwoording? Men voelt onmiddellijk dat men bij deze doorzichtige en
gemakkelijke paradox weer terecht komt bij de volledige ironische omkering van
het grondplan van de hele roman. Het wordt er allemaal niet duidelijker door en
schrijver dreigt zich te verliezen in spitsvondige spielerei. Men kan het ook
anders zien: hoe zou men b.v. een verduidelijking kunnen verwachten van de
Rijckel, de eigenlijke ( !) schrijver van dit boek.
Toch is het waar dat er bij hem alleszins een drang aanwezig is geweest om
zich met de „held" te vereenzelvigen. Men mag zelfs spreken van een soort
esoterische metempsychose: „Isaac Luria de Leeuw leert dat de ziel van een dude
in de ziel van een ongelukkige kan treden om hem te ondersteunen en te anderwijzen, de ziel van Crabbe bereikte mij niet. Met de mannen van een tinder
kaliber, de elite, die hij om de leider en zichzelf wou verenigen had ik niets te
maken. Zijn spraak thans verstrooid in de stemmen van zijn hoplieten was geen
gemeengoed, was gekakel in het iile van belachelijke, jammerlijke samenzweringen". (p. 227) Hier krijgt het de schijn, dat de Rijckel uiteindelijk toch verlost
is geweest van zijn drang naar heldhaftigheid, maar zekerheid kan hij ons helaas
niet geven. En de psychiatrie niet te na gesproken is hij een broeder van de
laatste Laarmans, die na zijn tocht op zoek naar Maria terug in zijn schelp en in
zijn pantoffels kruipt. De Rijckel blijft een soort reine dwaas, wat minder rein,
dat heeft men al vernomen, dan Parzifal, maar voor Parzifal was het verre
vreemde kasteel (met ook zijn rare portier die de ridder-vader bleek te zijn enz.)
toch ook de supreme verlokking geweest. Doch de mystiek wordt bij Claus
vervangen door een psychanalytische minne tussen de Rijckel en Sandra. Het is
een ontluisterde Parzifal, nog meer een ontluisterde Meaulnes, en Sandra is
een alibi of een compensatie voor de Rijckels eerste vrouw, zijn leerlinge Elizabeth, waarvoor hij altijd „meneer" was gebleven.
De aanwezigheid van Crabbe is voor de auteur een gelegenheid om een aantal
bladzijden te wijden aan collaboratie en repressie, en aan het vooroorlogs leven
van de leider. Het wordt jets als een door-lichten van Verdinaso en zo, maar die
actualiteit is eigenlijk allemaal bijzaak, omdat al dat materiaal als documentatie
(over de „held") rand het geval de Rijckel noodzakelijk geacht wordt. Men kan
dat als een nogal wispelturige mozaiek beschouwen, zonder zinvolle structuur

HUGO CLAUS EN HET SCHRIJVERSCHAP

533

maar als een speelse doolhof van fragmenten. Doch wat ons in die hele actualiteit treft is de onrechtstreekse belichting van die feiten vanuit een psychanalytische hoek. Zo gaat Claus, met nogal gelijksoortige gegevens, eigenlijk een stap
verder dan Claude Simon in zijn Routes de Flandre — waarin we ook onrechtstreeks kennis maken met het leven van een adellijke familie rand de figuur van
een vrouw. De sfeer doet echter meer denken aan sommige romans van Vestdijk, of aan Het Sped van de Wilde Jacht, een lutteurstent doet natuurlijk denken aan Fleerackers, het geheime genootschap aan Chesterton (incluis de daaraan gespendeerde ironie), de „sportieve" mannelijkheid (er wordt vaak over
allerhande sport gesproken) en het geheel aan Faulkner. Soms aan Miller, wat
de behandeling van de materie betreft.
Is het magelijk uit dit boek een idee te distilleren van Claus' schrijverschap ?
Ja en neen, maar alleszins lijkt ons dit toch stilaan duidelijk te warden: dat
Claus op een aantal bladzijden een benijdenswaardige stilist is (b.v. „De Tuin
der Beelden" en ook zijn experimenteler stukken). Zijn taalvermogen en de
plasticiteit van zijn beelden en zinnen zijn uitzonderlijk. Maar als scheppende
auteur, niet als kneder van de taal, doch als schepper van een autonome wereld
overtuigt hij (nag) niet. Te vaak „doet het denken aan . . ." voor wat de kern
van zijn gegevens betreft. Zoals die prachtige sierplanten die de steun van een
andere plant niet kunnen ontberen. Doch de psychologische structuur is onbetwistbaar van Claus zelf: de spanning tussen onvolwassenheid en volwassenheid,
het gevecht am de verovering van zichzelf, niet op de laatste plaats in het avontuur van de woordkunst, zijn volstrekt authentisch. Daarom hebben wij zijn
„Verwondering" met grate belangstelling gelezen. We schreven bijna „bewondering" maar dan hadden we ons laten vangen door de vriendelijke woordspeling; want dat klopt niet helemaal. Bewondering onderstelt het meeleven met de
hele persoon, en dat hebben we bij het lezen van dit „werkstuk" te zelden
ervaren. Het blijft „afstandelijk" en lope', en bij alle „automatisme" eigenlijk
cerebraal zonder daarom doorzichtig te warden. Fascinerend soms, zelden ontroerend, openhartig vaak, maar terzelfdertijd wazig en ingewikkeld. In laatste
instantie ironisch. De Verwondering is een belangwekkend document, geen
monument. Een experiment, maar geen schepping. De esthetische kategorie van
de schoonheidservaring wend herleid tot de kategorie van het interessante. Dat
laatste lijkt ons de erfzonde te zijn van het — autokritische — modernisme.
Hiermede wordt geen oordeel uitgesproken, alleen het pijnlijke bewustzijn dat
wij alien, in verschillende mate misschien, lijden aan dezelfde kwaal. „Het is
een lange weg" van de verwondering naar de bewondering.
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van groot geduld was John Henry Newman. Hij was een mens die
E ENwistman
te wachten, vol vertrouwen dat de gelegenheid die hem tot schrijven
dwong, zou komen. Overtuigd van de waarheid en de waarde van zijn meningen
en van zijn visie, bleef hij te midden van allerlei verdachtmakingen ongeschokt
in de zekerheid dat onder de hoede van Vader Philip (St. Philippus Neri, wiens
trouwe zoon de Oratoriaan Newman was) en de leiding van de Voorzienigheid
zijn tijd komen zou, zo niet voor, dan zeker na zijn dood. Het kardinalaat dat
hem op bijna tachtigjarige leeftijd geschonken werd betekende niet dat het getij
keerde. Deze eer .betrof zijn persoon, meer dan zijn meningen; al verdacht men
hem niet meer openlijk van een gevaar te zijn voor de Kerk, velen bleven wantrouwend staan tegenover zijn opinies, en ook tegenover zijn houding ten opzichte van de problemen die de Kerk, vooral in Engeland, beroerden. Wij zijn
nu een eeuw verder dan Newmans levensperiode van diepste duisternis, en de
winter is volop zomer geworden! In eigen taalgebied verschenen sinds het einde
van de tweede wereldoorlog de waarderende studie van Dr. Zeno O.F.M. Cap.
over Newmans geestelijk leven, die van Boekraad en Walgrave over zijn filosofisch en theologisch denken, terwijl verschillende van Newmans werken vertaald werden door Aurelius Pompen O.F.M. (De Werken van Newman, I - VI,
1946 - 1958). In deze zelfde periode verscheen in Newmans eigen land Maisie
Ward's Young Mr. Newman en Sean O'Faolain's Newman's Way. Hij heeft
zich zelfs een plaats verworven op de markt van de pocketbooks, en dit niet
alleen met zijn roman Loss and Gain, The Story of a Convert (ingeleid door
Meriol Trevor, Burns and Oates, 5 sh.) en zijn autobiografische Apologia pro
Vita Sua (Fontana, 3 sh. 6 d.), maar zelfs met een theologisch werk als The
Development of Christian Doctrine (Sheed and Ward, 8 sh. 6 d.). Dit alles
wordt bekroond en overtroffen door de ‘biografie van Meriol Trevor, waarvan
het tweede deel zo juist verschenen is 1). Het behandelt Newmans leven vanaf
het jaar waarin hij (zij het tot een nominale geldboete) veroordeeld werd wegens sma.ad in een proces tegen de afgevallen Italiaanse priester Achilli, tot
aan zijn dood (1853 - 1890). Het is een boek van zeshonderdvigtig pagina's,
iets banger dan het eerste deel. Gedurende de vele, nooit te vele pagina's neemt
de schrijfster de lezer rustig door de vele lotgevallen heen van een fel bewogen
bestaan; zijn aandacht verslapt geen ogenblik, hetgeen getuigt van het boeiende
en belangrijke van Nemans leven, maar tevens een bewijs is dat schr. een eerste
klas biografe is. We verwijzen de lezer naar hetgeen we schreven in onze
bespreking van het eerste deel (Streven, december 1962, pp. 254 - 256).
Dit leven van Newman, dat vollediger is dan het boek van de Franse Oratoriaan
Louis Bouyer (1952), doet onmiddellijk denken aan het eveneens tweedelige
werk van gelijke omvang hetgeen vijftig jaren geleden werd gepubliceerd en
1 ) Meriol Trevor, Newman. Light in Winter. --- Macmillan, Londen, 1962, 650 pp.,
50 sh.
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tot nu toe gold als de standaardbiografie. De schrijver hiervan was Wilfrid
Ward, zoon van) W. G. Ward, die merkwaardige bekeerling-journalist-theoloog,
als leek verbonden aan het seminarie, vriend van Wiseman en Manning en
verwoed tegenstander van Newman, een Ultramontaan die het liefst iedere
ochtend bij zijn ontbijt een encycliek van Pio Nona aantrof. Men kan moeilijk
nalaten de twee werken te vergelijken, en we menen dat de verschillen hun
verklaring vinden in het feit dat het ene door een vrouw, het andere door een
man werd geschreven. In beide werken trilt de bewondering voor de mens
Newman en zijn werk, maar de vrouw gaat recht toe recht aan op de mens af,
en blijft daarbij; omstandigheden, achtergrond, bewegingen e. d. zijn hieraan
steeds ondergeschikt. De man daarentegen distancieert zich enigzins van de
mens, is meer geinteresseerd in de entourage van Newmans Leven, is daardoor
zakelijker en trager om partij te kiezen. Men vergete hierbij niet dat toen Ward
schreef Newman pas twintig jaar dood was, en het vele opgewaaide stof was
nog maar nauwelijks gaan liggen: het was moeilijker helder te zien, er was nog
te weinig perspectief. Zo kon zich voor Ward Newmans spreuk „ex umbris
et imaginibus in veritatem" voornamelijk beperken tot de schaduwen en de
wolken van diens gang als bekeerling en christen; voor Meriol Trevor heeft de
spreuk een veel wijdere applicatie en slaat op de schaduw waaronder Newman
zo lang leefde omdat men hem niet vertrouwde, hem verdacht maakte in Rome,
hem opzettelijk buiten de invloedsfeer hield van zowel Oxford als Londen, enz.
Zoals we verwachten, heeft de vrouw zich meer dan de man die Ward is thuis
gevoeld bij Newmans motto als kardinaal: cor ad cor loquitur. Het is het hart
van Newman dat de vrouw bijzonder heeft toegesproken.
Meer dan Ward heeft Meriol Trevor de wind mee gehad. Men durft en
kan deze dagen meer zeggen dan een vijftig jaar geleden, wanneer fouten en
feilen van hooggeplaatsten vermeld moeten worden. Schr. windt er geen doekjes om en met weldoende realiteitszin worden de aureooltjes die een bekrompen
geschiedschrijving om de hoofden geplaatst heeft van overigens grate mannen
als Wiseman, Manning, Vaughan, Cullen, Ward, Faber en anderen verwijderd.
Niet dat schr. er kennelijk plezier in zou hebben om zulke mannen tot hun ware
proporties terug te brengen in een fanatieke bewondering voor Newman of al
even fanatieke haat jegens hen die haar Newman attakeerden of de voet dwars
zetten. Integendeel: zij blijft maar heel weinig onder de mate van begrip, geduld
en hoffelijkheid waarmede Newman zelf zijn superioren en medebroeders bleef
bejegenen, soms te midden van uitgesproken onrecht. Hier en daar vindt zij
dat Newman in zijn hoffelijkheid te ver ging; dan is zij strenger in haar oordeel,
dit met documenten voor zich waar Newman geen weet van had. Maar schr. zou
geen vrouw zijn wanneer we ook niet duidelijk haar verontwaardiging beluisteren over ontstellende kleinmenselijkheid bij knappe en ook grate mannen. Natuurlijk bedoelden deze mannen het goed, vochten zij voor de belangen van de
Kerk, kwamen zij eerlijk uit voor hun standpunt, voor hun bezorgdheid, enz.;
maar „sincerity does not excuse injustice" (II, p. 7). Deze mannen hadden
geen persoonlijke rancune tegen Newman; de een na de ander getuigt van zijn
bewondering voor diens talenten, en 'bekent dat hij zich sterk getrokken weet tot
zijn persoon; ze zagen echter in Newman een gevaar. Newman papte aan met
de protestanten, Newman verwaterde het katholieke geloofsgoed, Newman
stond op de rand van de ketterij, en koste wat het kost wilde Newman de aandacht op zich vestigen en daarop gevestigd houden. Newman verdedigde zich
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eerst wanneer hij hiertoe gedwongen werd: hij zag te goed dat veel oppositie
voortkwam uit vrees voor wat een nieuwe tijd ging brengen: een vrees die hij
zelf met zijn knappe geest, zijn mime hart en groot Godsvertrouwen niet kende.
Lezing van dit tweede deel doet onwillekeurig denken aan „ a sea of troubles"
waarover Hamlet spreekt in zijn alleenspraak to be or not to be. Het een na het
andere mislukt, en de mislukking is meestal te wijten aan gebrek aan waardering
en samenwerking in kringen die zulk een uitzonderlijk getalenteerde bekeerling
als een Godsgave hadden moeten ontvangen. De katholieke universiteit in
Dublin, de groei en bloei van eigen Oratorium, het weekblad The Rambler, de
Oratory-school, de vertaling van de Bijbel, de aanwezigheid als pauselijk theoloog op het Vaticaans Concilie, enz., het waren stuk voor stuk heerlijke kansen
om goed te doen; maar tezamen werden zij a sea of troubles. En Newman was er
de man niet naar om, nog eens met Hamlet's woorden, hiertegen de wapenen op
te nemen; nog veel minder dat hij in zelfbeklag bij de pakken ging neerzitten.
Neen, hij was overtuigd dat zijn tijd komen zou. Voor het ogenblik was hij niet
Monica die over de afdwalingen van Augustinus treurde, maar hij was Augustinus die om zijn moeder weende „who refused the challenge of thought" (II,
p. 111). Wel vraagt men zich of hoe Newman zo veel onoprechtheid, zo veel
verdachtmaking, zo veel gebrek aan waardering, enz. kon slikken, vooral wanneer we ons realiseren hoe zijn geduld, zijn zwijgen en zijn onverstoorbaarheid
gdnterpreteerd gingen warden als diplomatic, als pose. Het antwoord op de
vraag is zijn diep geestelijk leven en zijn priesterlijk hart: hij vond zijn troost in
de biechtstoel, waar hij vaak drie, vier uur luisterde en troostte, en dit in de
alles behalve aantrelckelijke wijk van Birmingham. Hij moest laten horen dat
„Birmingham people have also souls" en de fabrieksmeisjes in de chocoladefabrieken van Cadbury lagen hem meer aan het hart clan de voorname personen
in Londen. Alleen Oxford trok hem nog meer. De Kerk moest haar stem laten
horen in Oxford, en hij trachtte een Oratorium te stichten in Oxford en meende
dat veel belovende katholieke jongeren in Oxford moesten studeren.
Op dit laatste punt stand Newman alleen; zijn grote tegenstander hier was
Manning, de tweede aartsbisschop van Westminster, als Newman een gewezen
Anglikaans geestelijke. Hij is een der vier Eminent Victorians, waarover Lyton
Strachey in briljant Engels schreef in de jaren dertig. Het portret is een karikatuur, maar het schijnt bijna onmogelijk om een trouwe gelijkenis te geven van
deze mens, die de geschiedenis is ingegaan enerzijds als degene die het opnam
voor de Londense havenarbeiders en door hen werd geaccepteerd, en anderzijcls een bekrompenheid van geest in kerkelijke aangelegenheden aan de dag
legde die voor ons vandaag ontstellend is. Tussen het verschijnen van de twee
delen van Newmans biografie werd er een studie gepubliceerd over kardinaal
Manning 2 ). Daarin behandelt de auteur Vincent Alan McClelland echter enkel
diens public life and influence, 1865 - 1892, bijna dus de zelfde periode als
Trevor's tweede deel bespreekt. Schr. onderzoekt de bemoeienissen van de kardinaal op het terrein van het katholieke onderwijs, niet alleen van de lagere
scholen, maar ook van een Universiteit te Kensington. Na vier jaren liep de
paging om tot een eigen universiteit, die Newmans Oxford-plannen doorkruiste,
op een grandioze mislukking uit, met een zeer onplezierige nasleep van moeilijkheden en processen met de eerste Rector. Vervolgens komt schr. te spreken over
2 ) Vincent Alan McClelland, Cardinal Manning. His Public Life and Influence
Oxford Univ. Press, Londen, 1962, 265 pp., 35 sh.
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Mannings sociale politiek, de Ierse kwestie en ten slotte de filantropie. Het
geheel maakt interessante lezing; men leert de kardinaal beter kennen, meer
waarderen ook, en en passant krijgt men een juistere kijk op de tweede fase van
het Victoriaanse Engeland.
De vraag is echter of de visie van McClelland op Manning geheel juist is;
ze komt zeker niet overeen met die van Meriol Trevor. Het moet gezegd dat
McClelland weinig vertrouwen wekt; hij geeft herhaaldelijk de indruk zijn
zorgvuldig opgetrokken gebouw van Mannings verheerlijking met een flinke
dosis dynamiet te ondermijnen. Schr. wijst namelijk iedere niet Manning-volgeling de hel in. Er staat in deze studie praktisch geen goed woord over de oude
katholieke families, een wat gelsoleerde groep, meest rijkere gezinnen, door de
eeuwen heen ten koste van veel offers trouw gebleven aan het geloof, die wat
sceptisch stond zowel tegenover de stroom van 'bekeerlingen als ook tegenover
een steeds toenemende Ierse invloed. Wanneer Newman ter sprake komt, is hij
enkel een advocatus diaboli. Naast de oude katholieke families en Newman
moeten de j ezuieten het ontgelden. We weten wel dat de Societeit van Jezus
Manning nachtmerries bezorgde; dit is geen reden dat zij ook McClelland soortgelijke onplezierigheden moet veroorzaken. Welnu, dit alles ondermijnt het vertrouwen in deze studie. En het is vrij gemakkelijk aan te tonen dat een Manning-aanse bril de auteur lelijk parten heeft gespeeld. Zo beweert hij b.v. dat
Newman nooit gewerkt en geleefd heeft onder de armen (p. 18), waarbij
geinsinueerd wordt dat hij bijgevolg ook onverschillig was voor hun Teed en
onrecht, omdat hij zo graag omging met de groten en voornamen, d.w.z. met de
oude katholieke families. Zo constateert schr. dat de sociale ideeen van Manning
weer tot leven kwamen in de gedragslijn van de aartsbischoppen Downey en
Hinsley; dit is accuraat. Maar schr. zwijgt in alle talen over het feit dat Mannings ideeen over katholiek universitair onderwijs radicaal verkeerd gebleken
zijn, en die van de arme Newman en de vermaledijde jezuleten correct. Hetzelfde geldt wat betreft Mannings ultramontanisme en zijn houding ten opzichte van
de niet-katholieken, en met name de Anglikanen. Hero-worship van het ergste
soort heeft de waarde en de waarheid van het boek danig aangetast.
In Meriol Trevor's bock speck naast Manning ook Faber een belangrijke rol,
en juist voor het verschijnen van haar bock publiceerde Ronald Chapman zijn
Father Faber 3). Destijds werd het in Streven besproken (juni, 1961, pp. 925).
Herlezing doet wel enige discrepanties uitkomen met hetgeen Meriol Trevor
schrijft over de vele, soms ook bittere botsingen tussen de twee medebroeders,
de een overste van het Oratorium in Londen, de ander te Birmingham; maar
opnieuw menen we dat ook hier de benadering door de man en door de vrouw
veel verklaart. De mannelijke biograaf is geneigd heen te stappen over het gevoelselement in het leven van Faber, en zijn aandacht voornamelijk te richten
op het verrichte werk, op de prestatie en de gevoerde strijd. Voor de vrouwelijke
biografe is het leven van de mens meer het hart dan zijn werk, en nooit lagen
wat betreft aanleg en geaardheid twee medebroeders verder uit elkaar dan de
gevodige maar verstandelijke Newman en uitgesproken sentimentele Faber, die
felle emotionaliteit tot een wezenselement maakte van zijn vroomheid en daarbij
tot ondragelijke smakeloosheid kwam door b.v. over Maria bij voorkeur te
spreken als Mamma.
3 ) Ronald Chapman, Father Faber. --- Burns and Oates, Londen 1961, 374 pp.,
35 sh.
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Schr. heeft aan de twee delen de titel meegegeven van „The Pillar of the
Cloud" en „Light in Winter". Zij geven een nauwkeurige typering van de
twee gedeelten van Newmans leven. De lichtende wolk betekent echter niet
alleen goddelijke leiding; zij v6Oronderstelt een woestijntocht, en alle moeilijkheden, soms uitzichtloosheid van dien. Maar de vuurzuil maakt alles dragelijk.
De titel van het tweede gedeelte klinkt bemoedigend, maar schr. laat duidelijk
uitkomen dat de winter geen lente, laat staan zomer werd. Het bleef winter,
maar ook een winter kent zonnige dagen. In het beklemtonen echter van het
winterse menen we een eerste tekort te ontdekken in deze overigens briljante
levensbeschrijving. Schr. is net iets te veel geoccupeerd met het leed, met het
duister, met de volken in Newmans leven. Ze onderschat de troost in dit leven.
Mogelijk dat ze er te weinig oog voor heeft gehad. Dit moge gelliustreerd worden uit het volgende. Schr. moest natuurlijk selectief te werk gaan; een leven
kan niet alles bevatten, zeker niet waar alleen reeds een correspondentie van
twintig duizend ibrieven ter beschikking staat (nu geleidelijk uitgegeven door
de Oratoriaan father Dessain). Zo wordt er geen melding gemaakt van de bekering van de dichter Gerard Manley Hopkins, die zich als student te Oxford
richtte tot Newman in het niet al te ver afgelegen Birmingham. Newman nam
Hopkins in de Kerk op, bezorgde hem een betrekking aan zijn Oratory-school,
en adviseerde hem daarna zijn roeping te volgen bij de Jezuleten; het lichte contact tussen deze twee grote mannen 'bleef voortduren tot aan Hopkins dood, een
jaar voor die van Newman. Hopkins was niet de enige bekeerling van Newman,
maar het moeten juist deze jonge mannen geweest zijn, door hem in de Kerk
opgenomen die de winter van Newmans leven lichter en vrolijker maakten dan
uit deze studie valt of te leiden.
Een tweede tekort hangt samen met de boven gestelde vraag, waar Newman
de kracht vandaan haalde om te midden van onrecht en verdachtmaking zijn
gelijkmoedigheid te bewaren, hoffelijk te blijven, enz, Het is de vraag naar
Newmans geestelijk leven, naar zijn gebedsleven, naar zijn omgang met de
Heer. Het is mischien een al te mannelijke vraag, een vraag van de man die het
leven wil analyseren en uiteenleggen in een serie van oorzaken en gevolgen, van
doel en middelen, enz. In alle geval stelt schr. de vraag niet. Haar visie op
Newman ziet hier geen problemen: als deze mens niet volop kind Gods was en
dit fel beleefde, had hij nooit kunnen leven zoals hij geleefd heeft. Het antwoord bevredigt slechts ten halve, maar we moeten het er mee doen. P. Zeno
ging dieper op de zaak in, maar we vermoeden dat de vrouw die Meriol Trevor
is diens tractaat allerminst bevredigend zou vinden.
Tot slot zij gewezen op twee eigenschappen die lezing van dit boek tot een
voorrecht maken: het is actueel en zit vol verrassingen. Wat het eerste betreft,
bemerken we herhaaldelijk hoe de kwesties van voor honderd jaar, waarmede
Newman te maken had, in niet geringe mate ook die van vandaag zijn. Om er
enkele te noemen: godsdienstanderricht op de school, de katholieke universiteit,
de isolatie der katholieken, de onmondigheid van de leek, de opleiding en opvoeding op de seminaries, de waarde van het gemeenschapsleven, de verhouding
gezag-vrijheid, de macht der bisschoppen, de ergernis der afgevallen priesters,
de geloofsnood van jonge intellectuelen, de vertaling van de bijbel, om van
het concilie nog maar te zwijgen. Het wijze en voorzichtige woord van Newman in deze en soortgelijke kwesties is vandaag nog even waardevol als honderd
jaren geleden. Het maakt ons, dient ons althans te maken, tot een gewaarschuw-
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de mens; de waarschuwing geldt de bescheidenheid en de hoffelijkheid: we
moeten niet te gauw al te zeker zijn van eigen standpunt, we moeten een open
geest houden, steeds toegankelijk voor een juist begrijpen van een anders mening
en trachten daarin het goede te ontdekken en dit goede zich zelf eigen te maken,
en steeds eerlijk te zijn.
Wat het tweede betreft: een bock vol verrassingen, en de verrassingen hebben
betrekking op hetgeen gezegd wordt, en de wijze waarop het gezegd wordt; op
dit terrein gaan Newman en zijn biografe hand in hand. Beide verstaan de kunst
om de verrassende vorm te vinden voor een markante mening of observatie. Zo
schrijft Newman naar aanleiding van een schermutseling met de Italiaanse
jezuIet Passaglia: „the more an intellect aims at imitating our Lord, so should
it more and more take an apron and napkin, and go round washing the disciples'
feet" (II, p. 224); met betrekking tot het enfant terrible Simpson, een knap
katholiek schriiver: „he will always be flicking his whip at Bishops, . . . throwing
stones at Sacred Congregations, and as he rides along the high road, discharging
peashooters at Cardinals who happen by bad luck to look out of the window"
(II, p. 228), een pracht-beschrijving van de Simpsons van vandaag. Wanneer
„nieuwe theologie" in het geding is „a brand new view of the doctrine",
waarschuwt hij niet al te snel te gaan: „we do not move at railroad pace in
theological matters even in the 19th century. We must be patient and for two
reasons, first in order to get at the truth, and next in order to carry others with
us. The Church moves as a whole; it is not a mere philosophy, it is a communion" (II, p. 482). Maar over traditionalisten schrijft hij: „our theological
philosophers are like old nurses who wrap the unhappy infant in swaddling
bands or boards — and put a lot of blankets over him — and shut the
windows that not a breath of air may come to his skin — as if he were not
healthy enough to bear wind and water in due measure" (II, p. 488). Het is
naar vorm en inhoud, en zelfs naar de zaak waar het over gaat, een woord van
van daag.
Meriol Trevor is even verrassend. De journalist Martin wordt beschreven als
iemand die altijd „te veel te gauw zegt" (II, p. 380), en over Faber spreekt
zij als een mens die „slid away from facts to feelings with the celerity of an eel
slithering back into water" (II, p. 114), en met betrekking tot Newman: „to
have Newman in your diocese was like having an intellectual time-bomb there,
which might go off at any time" (II, p. 353). Zo schrijft zij over „public
uproars, soon forgotten even by contemporaries: a century later it is often difficult to discover the echoes" (I, p. 334) en van de knappe student zegt zij dat
het niet ongewoon is als hij ijdel is en een snob; ongewoon is dat hij dit toegeeft (I, p. 34). Zij heeft het hare te zeggen over geroddel: de kracht ervan is
hierin gelegen dat „it cannot be answered, as a public charge can be" (II, p.
188). Een laatste voorbeeld: Lord Acton, zo schrijft zij, had een passie om de
waarheid te zeggen, maar geen feeling voor de situatie waarin hij de waarheid
verkondigde: „he just could not understand that if you want people to listen
to what you say, it is unseless to start off by antagonizing them" (II, p. 222).
Verrassend, actueel, leerzaam, onderhoudend . . . . de epitheta komen als
vanzelf. Het boek verdient gelezen te worden in zeer wijde kring, maar met
aandacht en nederigheid, want we bevinden ons onverdiend in het gezelschap
van de groten; de kwalificatie geldt zowel onderwerp als schrijfster van deze
biografie.

WETENSCHAPPELIJKE
KRONIEK

Leven
op andere planeten?
H. JANS S.J.

D

E vraag, of er leven is op andere planeten dan de onze, kan niet zo maar
met ja of nee beantwoord worden. Aangezien ze (voorlopig) niet door
rechtstreekse observatie op te lossen is, betekent zij in feite dit: moeten wij de
aanwezigheid van leven, elders in het heelal, mogelijk of zelfs waarschijniijk
achten, uitgaande van de kennis die we thans bezitten over het ontstaan van het
leven op aarde? Op het eerste gezicht worden daardoor nog meer vragen opgeworpen dan beantwoord. Bijvootbeeld al deze, wellicht de moeilijkste van alle:
wat is leven eigenlijk, waarin onderscheidt het zich van niet-leven? Toch blijkt
het mogelijk, vanuit louter wetenschappelijk standpunt, een vrij coherent beeld
te ontwerpen, van het hoe, van de experimenteel min of meer verifieerbare
wijze, waarop het leven is ontstaan en zich ontwikkelt.

Leven als scheikunde van koolstof
In alle levende wezens domineert de scheikunde van de koolstof. Van de iets
meer dan negentig elementen, die in de natuur voorkomen, nemen twee lichte,
tetravalente 1) elementen een bijzonder belangrijke plaats in: koolstof (C) en
silicium (Si). Door hun tetravalentie nemen koolstof en silicium een exacte
middenpositie in, in de twee eerste, zg. kleine perioden va nde Mendelejeffse
rangschikking, waarvan de extremen bezet zijn door de meest typische metalen
en metalloiden (de alkalimetalen, lithium en natrium, de halogenen, fluor en
chloor). Koolstof en silicium bezitten nu beide de merkwaardige eigenschap,
dat hun atomen, door onderlinge bindingen, zeer gevarieerde en zeer grate
moleculen kunnen vormen (dit geldt vooral voor koolstof), of talrijke, duidelijk
onderscheiden types van kristalbouw (dit geldt vooral voor silicium). Vergeleken met wat koolstof op zijn gebied presteert, slaat silicium een nogal paver
figuur: de variaties zijn veel geringer en de onderlinge bindingen zijn trouwens
wezenlijk anders, daar de siliciumatomen steeds over een „zuurstofbrug"
(—Si—O—Si—O—Si) aan elkaar gebonden zijn, terwijl de koolstof atomen
zich met een opvallend gemak rechtstreeks aan elkaar kunnen binden. De
anorganische wereld der gesteenten wordt dan in hoofdzaak door de scheikunde
van silicium .bepaald (kwarts en silicaten); de organische wereld, met zijn veel
grater verscheidenheid, is het onbetwiste domein van de koolstof.
Voor een beter begrip van de vele koolstofverbindingen is de zg. chemische
structuurformule zeer verhelderend. Inderdaad kunnen vele organische verbin1 ) Valentie is wellicht het belangrijkste begrip uit de hele scheikunde. We kunnen
er hier niet uitvorig over uitweiden, maar herinneren er slechts aan dat elke verbinding
de samenstellende elementen in bepaalde proporties bevat, die door hun valentie
bepaald zijn: zuurstof is bivalent omdat het de bestendige verbinding water vormt,
waarin de atomen zich verbinden in de proportie van een zuurstof voor twee waterstof, I-120; de verbinding van aluminium met zuuurstof, Al203, manifesteert dat aluminium trivalent is, enz. De verticale indeling van de bekende rangschikking der
elementen volgens Mendelejeff, berust trouwens op de valentie.
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dingen dezelfde globale (scheikundige) samenstelling hebben, en toch op zeer
verschillende wij ze opgebouwd zijn. De structuurformule stelt de verbinding
voor in het platte vlak: de atomen van de verschillende samenstellende elementen worden door hun respectievelijk symbool voorgesteld en met een streepje
verbonden met dat bepaald atoom waaraan ze inderdaad gebonden zijn. Deze
tweedimensionale voorstelling geeft in vele gevallen bevredigende resultaten,
maar blijft in gebreke op een punt, dat juist bij de studie van de levende wezens
van uitzonderlijk groot 'belang blijkt te zijn. Dit punt betreft de asymmetrie van
de ruimtelijke schikking der atomen of groepen van atomen die aan een koolstofatoom verbonden zijn. Vele organische verbindingen komen in zeer gelijkende vormen voor, althans wanneer ze in het laboratorium gesynthetiseerd
worden: opgebouwd uit dezelfde elementen, in dezelfde proporties, uit dezelfde
atoomgroepen op identiek geplaatste koolstofatomen ingeplant, verschillen ze
slechts van elkaar als elkanders spiegelbeeld. Ze onderscheiden zich als een
rechtse en linkse vorm, wat zich b.v. uit in hun kristalvorm of sommige optische
eigenschappen. Het 'best wordt deze karakteristieke configuratie gevizualiseerd,
door ons de 'aangrijpingspunten' van de vier koolstofvalenties in te denken als
ruimtelijk gesitueerd in de vier hoekpunten van een tetraeder. Zijn nu aan deze
hoekpunten vier onderling verschillende atomen of atoomgroepen gebonden,
dan hebben wij een zg. asymmetrische koolstof, die uit twee spiegelbeeldvormen,
twee isomeren kan bestaan. Het merkwaardige is nu juist dat de organische
verbinding, die in de natuur door een levend wezen wordt geproduceerd, slechts
een van beide isomeren bevat, en wel steeds dezelfde. Pasteur was reeds zo zeer
door dit fenomeen getroffen, dat hij verklaarde, dat deze .eigenschap wellicht de
enige scherpe scheidingslijn was tussen de scheikunde van de levende en die van
de niet-levende stof. Later bleek dat deze 'voorkeur' van het levend wezen voor
een bepaalde isomeer te wij ten was aan het asymmetrisch gebouwd enzym,
waarmee het werkte. In het laboratorium ontbrak deze factor van asymmetrie,
en daar verkreeg men dan ook onvermijdelijk een mengsel van beide isomeren
in statistisch gelijk aantal.
Met de atomen van een betrekkelEjk klein aantal elementen, hoofdzakelijk
koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof (en in mindere mate zwavel, fosf or, een
paar halogenen en metalen) kan een verscheidenheid aan verbindingen worden
opgebouwd, die nu eens werkelijk niet te overzien is. De koolstofatomen kunnen een min of meer lange keten vormen, deze keten kan al of niet vertakt zijn,
kan uit zg. verzadigde of onverzadigde koolstof bestaan 2 ). De koolstofketens
kunnen echter ook tot een ring gesloten zijn: in deze ringstructuren kunnen
weer verzadigde of onverzadigde koolstof voorkomen, en terwij1 de zg. carbocyclische verbindingen slechts koolstof in de ring dragen, komen in de zg.
heterocyclische verbindingen ook andere elementen, by. stikstof of zuurstof,
voor. Deze ringen kunnen weer enkelvoudig zijn of veelvuldig, of bestaan uit
de versmelting van ringstructuren van zeer verschillende aard.
De elementen of groepen van elementen die, afgezien van waterstof, aan de
koolstof gebonden kunnen zijn, kunnen tot enkele types worden teruggebracht;
aldus ontstaan de karakteristieke configuraties van de alcoholen, de ethers, de
aldehyden, de ketonen, de organische zuren, de esters, (in al deze gevallen gaat
2 ) Onverzadigd noemt men de koolstofatomen die onderling met meer dan een
valentie gebonden zijn.
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het alleen om waterstof en zuurstof), de aminen (met stikstof), de halogeenderivaten. Een enkel voorbeeld van de ongehoorde combinatiemogelijkheden
moge volstaan: Blair en Henze hebben berekend dat aan de formule C201141
(OH) 82.299.275 mogelijke verschillende alcoholen beantwoorden.
Schematiserend kunnen we zeggen dat het levend wezen de organische verbindingen nodig heeft en gebruikt voor een dubbele functie: de opbouw zelf
van het organisme met het herstel van de mogelijke slijtage, en het voorzien en
onderhouden van de energiebron die voor al deze processen onontbeerlijk is.
Het kenmerkende van de organische synthesen is inderdaad — en daardoor
verschillen ze wezenlijk van de siliciumverbindingen dat ze wezenlijk endotherm zijn, gepaard gaan met een opslorping van energie. De opbouwende
functie is gefundeerd op de proteinen of eitwitstoffen, de energie wordt
geleverd door tussenkomst van de carbohydraten of zetmeelstoffen, suikers,
polysacchariden, de daarmee verwante vetten, enz. Dit zeer 'belangrijke anderscheid ligt trouwens ten grondslag aan de zo actuele kunst van het aangepast
dieet in de menselijke voeding. Terloops weze hier nog opgemerkt dat vele,
minder 'vitale' opbouwelementen, steunweefsels zoals cellulose, plantaardige en
dierlijke vezels, ook tot dit tweede type 'behoren.
De proteinen zijn dus ongetwijfeld de belangrijkste verbindingen in de levende wereld: het element stikstof speelt er een wezenlijke rol in. Hoe ingewikkeld
de feitelijk bestaande proteinen ook zijn, ze kunnen warden ontbonden in een
vierentwintig aminozuren, waarvan de mens by. er absoluut negen in zijn
voeding nodig heeft omdat hij ze zelf niet kan synthetiseren. In het algemeen
hebben lagere organismen er minder nodig, en zijn ze vaak zelf tot de synthese
ervan in staat. Hier stoten we op het boven reeds vermelde merkwaardige feit
dat deze aminozuren, waar ze ook in plant of dier worden aangetroffen, alle
behoren tot de linkse varieteit. Ten aanzien van de theoretisch mogelijke gevallen wel een zeer opvallend feit, dat een aanzienlijke rol moet spelen bij de
verklaring van het ontstaan van deze structuren op onze aarde.
Dit summiere overzicht van de belangrijkste chemische verbindingen in verband met het leven, zou al te onvolledig en simplistisch zijn, als we toch niet
even de vitaminen, hormonen en enzymen vermeldden. Deze illustreren nog
eens de zeer grate eenheid die ten grondslag ligt aan het leven op aarde, het
aangewezen zijn van de verschillende organismen op elkaar. Enzymen zijn
proteinen die een katalytische invloed he'bben op de stofwisseling van het
organisme 3). Verschillende enzymen dragen b.v. bij tot het verteren van vetten,
melk, zetmeel enz. Vitaminen zijn bij het grate publiek beter bekend: het zijn
organische verbindingen, die door het organisme in te geringe hoeveelheden
worden opgenomen om als energiebron of opbouwmateriaal te dienen, maar die
voor de gezondheid van dat organisme nochtans onontbeerlijk zijn. Vitaminen
in strikte zin kunnen door het organisme zelf niet geproduceerd warden. Vele
van de minstens dertien verschillende vitaminen welke de mens nodig heeft,
kunnen slechts door planten geleverd worden. De hormonen tenslotte zijn
verbindingen die in klieren warden afgescheiden en, eenmaal in de bloedbaan
gebracht, een regulerende invloed hebben op bepaalde functies van het organisme, de groei, de geslachtelijke ontwikkeling, enz. Opmerkelijk is ook weer in
dit verband dat b.v. androsteron en oestron, respectievelijk mannelijk en vrou3 ) Katalysatoren zijn die stoffen of verbindingen die de afloop van een chemische
reactie in een bepaalde zin bepalen of bespoedigen.
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welijk geslachtshormoon van de mens, ook bij de 'andere' zoogdieren en zelfs in
sommige planten worden aangetroffen.
Water en lucht als levensmilieu
De levende stof bestaat niet alleen uit een overwegend procent water, zonder
water in vloeibare toestand is ze zelfs niet denkbaar. Alleen in dit milieu, dat
zovele zouten oplost, dat door zijn .buitengewoon grote dièlektriciteitsconstante
reacties tussen ionen en colloiden bevordert, dat door zijn grote soortelijke
warmte een zeer regulerende invloed uitoefent, blijkt de ontwikkeling van
levende organismen mogelijk te zijn. De organismen, die niet meer in water
leven, dragen hun eigen, vochtig milieu overal met zich mee en beschermen het
voortdurend tegen een uitdroging die fataal zou zijn: de levensactiviteit van vele
organismen, vooral van de lagere, kan door uitdroging voor zeer lange tijd
worden opgeheven, zonder dat daarbij de noodzakelijke structuren vernietigd
worden; zodra het vochtig milieu hersteld is, herneemt de levensactiviteit.
Wellicht nog belangrijker voor de mogelijkheid van leven is het bestaan van
een atmosfeer. Deze heeft een regulerende werking op de temperatuur, 'bevat
tegelijkertijd de noodzakelijke gassen, en schermt de stralingen of die voor
levende wezens dodelijk zijn. De huidige atmosfeer van de aarde beantwoordt
aan al deze eisen. Door de warmte-uitwisselingen in de dampkring worden op
aarde uiterst hoge of lage temperaturen vermeden. Twee gassen van uitzonderlijk belang zijn in voldoende mate aanwezig: het koolzuurgas (CO 2 ), waaraan
de planten, door tussenkomst van het bladgroen en met de energie van het
zonnelicht, de koolstof onttrekken; en de zuurstof (0 2 ), die als energiebron
onontbeerlijk is voor de ademhaling van vele levende wezens. Tenslotte wordt
het ultraviolette licht van lange golflengte, dat voor levende organismen dodelijk is, door het ozon (0 3 ), dat tot op een hoogte van ongeveer 60 km in de
atmosfeer voorkomt, bijna geheel geabsorbeerd; 0 2 absorbeert het ultraviolette
licht van kortere golflengte. De vraag naar de oorsprong en de ontwikkeling
van het leven op aarde is dus noodzakelijkerwijze ook de vraag naar de oorsprong en de ontwikkeling van dit merkwaardig levensmilieu, vooral van deze
bepaalde atmosfeer die zo gunstig blijkt te zijn.
Ontstaan van het leven op aarde
Het probleem van de ontwikkeling van atmosferen om de planeten is hier
vroeger reeds uitvoerig behandeld 4). We herinneren er slechts aan dat de
atmosfeer van een planeet bepaald wordt door het gravitatieveld en de temperatuur van de planeet. Naarmate de gravitatie sterker is, is er meer kans dat een
atmosfeer behouden blijft. Naarmate de temperatuur hoger ligt, is er meer kans
dat de gassen voor goed in de ruimte diffunderen. Ons eigen planetenstelsel
biedt trouwens een paar fraaie voorbeelden van de mogelijke evenwichten die
tot stand kunnen komen. Maar een belangrijk gevolg van deze beschouwingen
is dat de atmosfeer van een planeet zelf een hele ontwikkeling doormaakt. Het
is dan ook zeker dat de huidige atmosfeer van de aarde merkelijk verschilt van
wat ze vroeger was, vroeger toen het eerste leven op de aarde is ontstaan.
De vanzelfsprekendheid waarmee wij de alomtegenwoordige zuurstof inademen doet ons vergeten dat de aanwezigheid daarvan in onze atmosfeer zeer
4 ) F. Bertiau, De atmosfeer van aarde en planeten in Streven, april 1962.

544

LEVEN OP ANDERE PLANETEN?

'abnormaal' is. Bij de thans heersende temperaturen is het gravitatieveld van de
aarde wel sterk genoeg om alle zuurstof bij te houden, maar dat was in het
begin, bij de afkoeling van de aarde, beslist niet het geval. Toen de aardkorst
zich had gevormd, was de aarde niet alleen alle waterstof, maar ook alle vrije
zuurstof kwijt, en dit laatste wegens het wellicht nog .belangrijker feit, dat
zuurstof, vooral dan op iets hogere temperatuur, zich zo gemakkelijk met de
andere elementen verbindt. We merken dan ook dat in de levenloze natuur alle
stoffen spontaan, min of meer vlug, oxideren. In een kubieke meter gesteente
onder onze voeten, zit ongeveer evenveel zuurstof gebonden als in een zuil van
een vierkante meter doorsnede die wij daarop tot aan de rand van de atmosfeer
zouden optrekken. De meeste auteurs zijn het er dan ook over eens dat de
huidige zuurstofvoorraad van onze atmosfeer in een geologisch zeer korte periode, van enkele miljoenen jaren wellicht, geheel door oxidatieprocessen zou
opgebruikt zijn, indien de plantengroei van de aarde zou verdwijnen. Thans
wordt de voorraad steeds weer aangevuld doordat de planten voortdurend de
zuurstof vrij maken uit het CO2.
De aanvankelijke atmosfeer van de aarde moeten we ons dus voorstellen als
een atmosfeer zonder vrije zuurstof. Toen de aardkorst zich begon te vormen,
was de temperatuur nog wel veel hoger dan nu, maar toch reeds gering genoeg
om niet al te lichte gassen door gravitatie bij te houden. De vulkanische activiteit in de nog onstabiele aardkorst was nog geweldig groot, en bracht niet alleen
gloeiende gesteenten aan de oppervlakte, maar ook, zoals nu nog, grote gasmassa's, bestaande uit waterdamp, koolzuurgas, zwavel en stikstof, en sommige
van hun verbindingen. Met verloop van tijd condenseerde het water tot hete
oceanen, die reageerden met de mineralen der continenten, en met een atmosfeer
waarin koolzuurgas en water overwegend waren. Bij gebrek aan vrije zuurstof
en ozon in deze atmosfeer werd het ultraviolette licht van de zon niet tegengehouden. Daardoor lijkt het ontstaan van leven van meet of aan gecompromitteerd: en toch is het tegendeel waar. Veelvuldige laboratoriumproeven hebben
juist aangetoond dat de synthese van bepaalde organische verbindingen, langs
zuiver fysico-chemische weg, onder invloed van ultraviolet licht mogelijk is.
Vooral sinds het begin van deze eeuw werd een hele techniek van deze syntheses ontwikkeld. Situeren we dit proses dan nog aan de oppervlakte van het
water, dan hebben we tevens een milieu waarin de aldus gevormde verbindingen
nog een kans hebben te blijven bestaan: blootgesteld aan een voortdurende
ultraviolette bestraling zouden ze weer worden vernietigd, maar enkele decimeters water volstaan om deze schadelijke invloed op te vangen.
We hebben het ontstaan van de eerste organische verbindingen nu reeds in
de bovenste laag van de warme, oorspronkelijke oceanen gesitueerd. We zagen
echter dat er in feite van vele verbindingen stechts een bepaalde isomeer voorkomt. En lange tijd heeft men vruchteloos gezocht in de levenloze natuur naar
een wezenlijk asymmetrische oorzaak die daarvoor verantwoordelijk zou kunnen
zijn. Welnu, circulair gepolariseerd licht bezit deze asymmetrie. Het kan in de
natuur ontstaan door reflectie van lineair gepolariseerd licht op dubbelbrekende
kristallen van kwarts of kalkspaat, die zeer veel voorkomen. Een beeld van een
dergelijk gepolariseerd licht kan men zich voorstellen in de vorm van een
spiraal of wenteltrap: een linksdraaiende en rechtsdraaiende wenteltrap kan men
nooit met elkaar doen samenvallen. Experimenteel kon men reeds aantonen dat
het gebruik van dergelijk licht inderdaad een isomeer, met uitsluiting van de
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andere, bevordert. Volgens de voorstelling van A. Dauvillier moet ergens in een
zilte, warme lagune, door een toevallige samenloop van omstandigheden, in de
buurt van kwarts- of kalkspaatkristallen, de eerste asymmetrische, fotochemische
synthese hebben plaats gevonden. Wanneer dan in deze soort warme 'soep' van
organische verbindingen (die op dat ogenblik nog steeds niet de produkten van
levende wezens waren zoals dat nu het geval is) de eerste macromolecule ontstond met autoreproduktieve eigenschappen, heeft zij op korte tijd dit hele
milieu ingepalmd: haar 'toevallige' linkse symmetrie b.v. heeft zich overal opgedrongen. Naderhand ontstond nooit meer op voldoende gelsoleerde wijze een
andere synthese, zodat de hele levende stof van de aarde slechts uit een bepaald
type assymetrische moleculen werd opgebouwd.
Zo werd het oppervlak der oceanen gaandeweg voorzien van een rijke verscheidenheid aan proteinen en nuclelnezuren. Er zijn nog altijd geen levende
wezens. In een zuurstofatmosfeer zouden al deze broze schepselen gewoonweg
verbranden, in het watermilieu echter konden zij zich op veel minder 'brutale
wijze recombineren, en nog wel met vrijmaking van energie die voor alle levensprocessen nodig is: reeds in 1860 ontdekte Pasteur dit 'leven zonder lucht", het
proces van de zg. anaerobe gisting, waarbij al of niet CO 2 wordt ontwikkeld en
energie wordt geleverd. In dit milieu kan dan eindelijk de eerste levende macromolecule ontstaan, dit is een organische structuur met genetische continulteit,
die haar eigen structuur reproduceert en dit alles ten koste van het 'organische'
milieu waarin zij zich bevindt. Zoals de huidige virussen zich ontwikkelen ten
koste van hun gastheer, d.w.z. aan de levende weefsels van hun gastheer hun
eigen structuur opdringen, zo zouden de eerste levende organismen, het door
zuiver fysicochemische processen voorbereide milieu, op analoge wijze hebben
gebruikt.
Het hele probleem spitst zich natuurlijk toe op deze geweldige overgang van
een veelheid van nog zo ingewikkelde en grote organische verbindingen naar de
dynamische eenheid die het levend wezen vormt. De kleinste levende wezens die
we kennen, de bacterieen, bevatten reeds ongeveer 10 1 1 atomen. Toch is de
kloof tussen de eenvoudigste levende organismen en nog-niet-levende macromoleculen van de organische scheikunde voortdurend geringer geworden, vooral
door de studies van colloiden. CoHolden komen in het dispersiemiddel, b.v.
water, fijn verdeeld voor in deeltjes die nog net op de grens van de microscopische zichtbaarheid liggen of zelfs gevoelig daaronder. Daardoor komen we in
het domein van de kleinste levende organismen. Nu blijken b.v. zeer verdunde
oplossingen van proteinen zich in zeewater spontaan tot dergelijke druppels to
concentreren, door Oparine coacervaten genoemd. Maar er is nog meer: de
aminozuren, die een basisch en een zuur reagerend uiteinde hebben, kunnen
door aaneenschakelen van hun moleculen, lange ketens en plaatvormige roosters
vormen, waarvan 'beide zij den zeer verschillende catalytische eigenschappen
vertonen. Zo ontstaat de mogelijkheid van structuren met een wezenlijk verschillende buiten- en binnenwand, fundamenteel kenmerk van elk levend wezen, dat,
in voortdurende interactie met het milieu toch een eigen, inwendig milieu moet
onderhouden. Men begrijpt dan ook dat het laatste doel van vele experimenten
blijft de synthese, in het laboratorium, van een levend organisme; en dat men
minder dan ooit de mogelijkheid daarvan categorisch durft uitsluiten.
Dat een levend organisme, eenmaal in een gunstig milieu ontstaan, zich haast
explosief over de hele aarde heeft verbreid, wordt waarschijnlijk wanneer we
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bedenken met welke snelheid bacterieen zich ook heden nog vermenigvuldigen.
Reeds in 1897 toonde F. Cohn aan, dat een bacterie, die slechts een miljoenste
van een miljoenste gram weegt, in enkele dagen 1036 individuen zou kunnen
leveren, het gezarnenlijke gewicht namelijk van alle oceanen, gesteld natuurlijk
dat er geen competitie was vanwege andere organismen en er steeds voldoende
voedsel voorhanden bleef. Er zijn trouwens ook thans nog in de natuur analoge
verschijnselen bekend: het explosieve karakter b.v. dat vaak het verschijnen van
geweldige massa's diatomeeen aan het zeeoppervlak kenmerkt.
Dit primitieve leven was vrij precair en beperkt in zijn mogelijkheden: aan de
oppervlakte werd het steeds bedreigd door het ultraviolette licht van de zon.
Toen is eens het chlorofyl gevormd. Dit pigment absorbeert een aanzienlijk
gedeelte van het zichtbare licht, en gebruikt deze energie om uit koolzuurgas en
water organische verbindingen op te bouwen, in welk proces zuurstof wordt vrij
gemaakt. Het energie-rendement van dit proces is veel groter dan dat van de
gistingen. Het verschijnen van chlorofyl is voor de geschiedenis van het leven
op onze planeet even ibelangrijk geweest als het ontstaan van het leven zelf.
Dank zij zijn werking, werden grote hoeveelheden zuurstof voor de atmosfeer
vrij gemaakt, die dan onder de vorm van 0 2 en 0 3 (ozon) de schadelijke
werking van praktisch alle ultra-violette straling verhinderen. Daardoor werden
ook de continenten bewoonbaar. De ademhaling in de lucht werd mogelijk:
weer zorgt een pigment, de hemoglobine van het bloed b.v. voor de reactie die
thans in omgekeerde zin verloopt. De zuurstof van de lucht verbindt zich inderdaad door tussenkomst van dit pigment met koolstof van het organisme, om als
CO2 opnieuw aan de atmosfeer te worden afgestaan. De energie die daarbij
vrijkomt, wordt door het ademhalend organisme voor al zijn levensfuncties
gebruikt. Nog eenmaal willen we wijzen op een feit, een waarschijnlijke samenhang, die in alle geval tot nadenken stemt: hemoglobine wordt ook in sommige
planten aangetroffen, waarin het blijkbaar tamelijk overbodig is.
Wanneer dan eenmaal, in deze gunstige omstandigheden, zich eencellige
dieren en eveneens reeds merkwaardige georganiseerde zg. lagere planten hebben ontwikkeld, staat de weg open, die ons voert tot de klassieke geologische
perioden, ongeveer 600.000 jaar geleden. De aarde zelf, als planeet met een
min of meer ,bestendige korst, was toen reeds vier miljard jaren oud. Op dat
ogenblik, begin van het Cambrium, geven de talrijke fossiele resten ons reeds
een zo rijk gevarieerd beeld van de levende wereld, dat deze zelf als het resultaat van een large evolutie moeten worden 'beschouwd, die waarschijnlijk reeds
een miljard jaren had geduurd.
Leven op andere planeten?
Het antwoord op de vraag naar de mogelijke aanwezigheid van leven elders
in het heelal, kan in het licht van al deze beschouwingen heel wat precieser
geformuleerd worden.

Een eerste conclusie betreft de noodzakelijke voorwaarden, waarin leven kan
gedijen en de aard van dat leven zelf. We wezen er reeds op dat het leven
slechts mogelijk is op planeten met een dampkring en water in vloeibare
toestand, planeten dus waarop de temperatuur tussen zeer enge grenzen beperkt
is. Inderdaad temperaturen die gevoelig boven 100° C liggen, doen de broze
organische structuren uiteenvallen door moleculaire agitatie. Permanent lage
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temperaturen van enkele tientallen graden onder nul, zo ze ook reeds bestaande
structuren niet noodzakelijk vernietigen, 'bevriezen' werkelijk de energie die het
levend wezen nodig heeft. Dit betekent niet dat het leven niet zou kunnen
.bestaan op een planeet waarvan het gravitatieveld en de atmosferische samenstelling merkelijk zouden verschillen van die van de aarde: het betekent alleen
dat de grenzen, waartussen deze factoren mogen schommelen, tamelijk eng zijn.
Vervolgens is er geen enkele reden om aan te nemen dat er in het heelal een
andere scheikunde geldt dan in onze laboratoria. Als er elders leven is, wordt
het ongetwijfeld ook beheerst door de chemie van de koolstof. Maar dit betekent
weer niet dat de evolutie van dat leven tot organismen moet leiden die er uitzien
als die op onze aarde. Zo kunnen we best een wereld indenken waarin precies
andere isomeren worden gevormd, dan die welke op onze planeet tot stand
kwamen. En vooral de evolutie van hoger ontwikkelde organismen kan tot een
'anatomie' leiden, waarvan we ons voorlopig zelfs geen voorstelling kunnen
maken.

Een tweede conclusie betreft de feitellI ke aanwezigheid van leven op andere
planeten. In ons eigen zonnestelsel komen er slechts twee daarvoor in aanmerking: Venus en Mars. Venus bevat een zeer dichte CO 2 -atmosfeer, maar zou
volgens de jongste waarnemingen een te hoge temperatuur bezitten om leven toe
te laten: men hoopt dat het Amerikaanse ruimtevaartuig, eenmaal buiten de
(voor nauwkeurige waarnemingen zeer storende) aardse atmosfeer, belangrijke
nieuwe gegevens zal kunnen verstrekken. Op de planeet Mars kunnen klimaatschommelingen worden waargenomen, die met gelokaliseerde verkleuringen aan
haar oppervlak gepaard gaan. Mars bezit een ijle atmosfeer, met een weinig
vrije zuurstof. Al deze gegevens maken de aanwezigheid van een vorm van
vegetatief leven waarschijnlijk. Wellicht is de tijd niet zo ver meer af, dat menselijke ruimtevaarders zich daarvan de visu kunnen overtuigen.
Er is nog een andere wijze waarop het leven van andere planeten zich aan ons
kan manifesteren: door de organische verbindingen die wij in meteorieten kunnen aantreffen. Deze kwestie is opnieuw aan de orde van de dag: in verschillende meteorieten werden inderdaad koolwaterstofverbindingen aangetroffen. Natuurlijk zijn de mogelijkheden van contaminatie van de meteoriet in de aardse
atmosfeer zeer groot, zodat over de interpretatie van deze ontdekkingen onder
de geleerden nog geen eenstemmigheid werd. bereikt. Maar het is niet uitgesloten dat we ook langs deze weg eens tot de zekerheid kunnen komen dat we
in onze atmosfeer brokstukken binnenkrijgen van een planeet waarop leven
heeft bestaan.
De derde conclusive betreft de aanwezigheid van leven buiten ons zonnestelsel.
Hiervoor moeten we bij de astronomen te rade gaan. Jammer genoeg is dit een
van de moeilijkste problemen uit de astronomie. Meent men het ontstaan van
ons zonnestelsel te moeten verklaren als een unieke, hoogst onwaarschijnlijke
gebeurtenis, dan zou er bij ontstentenis van andere zonnestelsels in het heelal,
ook geen mogelijkheid tot leven geboden zijn. Is men integendeel met vele
astronomen overtuigd dat het ontstaan van een zonnestelsel, een 'ster met
planeten', niet zo uitzonderlijk is, dat men dergelijke systemen niet hier en daar
zou mogen verwachten in het groot aantal galaxieEn die de moderne astronomie
heeft ontdekt, dan wordt de aanwezigheid van leven op geschikte planeten,
elders in het heelal, op voor ons onbereikbaar afstanden, niet langer onwaar-
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schijnlijk. Men kan natuurlijk het standpunt verdedigen dat ook wanneer een
planeet aan alle eisen voldoet en alle voorwaarden voor het ontstaan en het
ontwikkelen van 'even vervult, het leven zelf nog niet noodzakelijkerwijze moet
ontstaan. Indien echter de boven geschetste evolutie in haar hoofdtrekken juist
is, dan wordt, van uit fysisch en biologisch standpunt, het uitblijven van leven
in een geschikt milieu, gedurende miljoenen en miljarden jaren, veel onwaarschijnlijker dan het ontstaan ervan. Leven op Mars zou een sterke bevestiging
zijn van het feit dat het leven ook andere, minder 'gunstige' omstandigheden
dan die van onze aarde, te baat neemt om te verschijnen. Ten onrechte hebben
mensen zoals Lecomte du Nouy er ook nog de waarschijnlijkheidsrekening bij
gehaald om te bewijzen dat de toevallige synthese van nog vrij kleine, voor de
levende wezens typische macromoleculen, uit ongeveer 20.000 atomen opgebouwd, zo onwaarschijnlijk is, dat ze niet eens in aanmerking moet genomen
worden ook wanneer we over enkele, nog te luttele miljarden jaren beschikken.
Zonder speciale tussenkomst van een hogere, boven-natuurlijke oorzaak ware
het ontstaan van het leven dan niet te verklaren. Bij al dit soort berekeningen
echter beschouwt men de atomen als een soort verschillend gekleurde bolletjes
die men door herhaald schudden in de juiste positie moet krijgen. Maar dat zijn
de atomen van de verschillende elementen, in verschillende fysicochemische
omstandigheden allerminst! Een enkel voorbeeld moge dit duidelijk maken:
indien men een zeer eenvoudig kristalrooster van NaC1 (waarin ieder natriumion door zes chloorionen is omgeven, en omgekeerd) zou willen tot stand
brengen door het schudden van duizenden en miljoenen bolletjes, die alleen in
kleur verschillen naargelang ze een Na-ion of een Cl-ion voorstellen, dan zal
men na duizenden jaren nog geen bevredigend resultaat verkrijgen. In feite
echter voegen de miljarden natrium- en chloorionen, zoals ze werkelijk zijn,
zich uit een oplossing met een opvallend gemak samen tot het kristal, waarin
de bekende regelmatige bouw haast feilloos is verwezenlijkt.
Wellicht is het nuttig nog even op de ware betekenis te wijzen van de
beroemde experimenten van Pasteur, die zo vaak verkeerd geinterpreteerd
worden. Pasteur heeft in zijn proeven op afdoende wij ze aangetoond dat ook
.bacterieèn, de eenvoudigste levende wezens, niet spontaan in een steriel milieu
ontstaan, maar dat zij steeds, waar we ze aantreffen, voortkomen uit reeds
bestaande individuen die het proefmateriaal gecontamineerd hadden. Voor het
probleem dat ons hier interesseert betekent dit juist dat een reeds zo ingewikkeld organisme als een bacterie onmogelijk 'plotseling' in een ongedifferentieerd
milieu kon ontstaan. We begrijpen ook beter waarom de genese van het leven
op aarde, zoals wij ze beschreven hebben, thans niet meer mogelijk is. Reeds
Darwin had dit zeer scherpzinnig ingezien. In een brief van 1871 schrijft hij:
„Men beweert wel dat alle gunstige voorwaarden voor het ontstaan van het
leven ook nu nog aanwezig zijn. Maar ook indien wij (o, wat een groot 'indien')
ons kunnen voorstellen dat in een kleine warme plan, met alle soorten ammonium- en fosforzouten, Licht, warmte en elektriciteit enz., een proteine zich zou
gevormd hebben, klaar om nog ingewikkelder en talrijker veranderingen te
ondergaan, dan zou deze stof, in de huidige omstandigheden, onmiddellijk
opgevreten of geabsorbeerd warden, wat niet het geval zou geweest zijn, toen
er nog geen levende wezens bestonden".
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nieuwe toneelseizoen is begonnen met een voor Nederlandse verhoudingen ingrijpende wijziging in de samenstelling van enige gezelschappen.
Heel de directie en bijna alle leden van Theater in Arnhem zijn naar Rotterdam
getrokken, waar zij met enige leden van het Rotterdams Toneel het Nieuw
Rotterdams Toneel hebben gevormd. Het tableau de la troupe van het nieuwe
Theater maakt geen zeer sterke indruk, maar de groep wil zich met energie
toeleggen op wat oorspronkelijk het doel is geweest van het vroegere gezelschap.
Nederlandse en Haagse Comedie zijn vrijwel onveranderd gebleven, maar zullen
enkele stukken nu „enkelvoudig" kunnen spelen. Bij het eerste gezelschap trad
Ton Lutz toe tot de artistieke leiding. Ook de samenstelling van Ensemble is
ongeveer als in het vorig jaar, maar een belangrijke versterking is het toetreden
tot dit gezelschap van Max Croiset en de begaafde Belgische acteur Julien
Schoenaerts.
Opmerkelijk zijn de veranderingen in de kleinere gezelschappen. Een aantal
zeer goede krachten spelen nu in Centrum. Van een bepaalde voorstelling heeft
men kunnen zeggen: Rotterdams Toneel plus Theater geeft Centrum. De belangrijkste en opvallendste verandering heeft plaats gehad met Studio. Het is
aanzienlijk sterker in spelersmateriaal geworden en speelt naast volksstukken
voor het grate publiek, waarop het zich vroeger vooral toelegde, moderne stukken van experimenteel karakter. De groep bespeelt geregeld het theatertje in
„De Brakke Grand" te Amsterdam en beschikt voor zijn spreidingstaak over
een reispodium. Overigens is als vroeger in de repertoirekeuze bij de meeste
gezelschappen nauwelijks een bepaalde lijn te ontdekken. Wel beschouwen wij
tegenwoordig alles meer als „heel gewoon" en houden deze opvatting nog voor
een vooruitgang ook.
De Haagse Comedie is het j aar van haar derde lustrum met een aantal zeer

Nederlandse Comedie: Bertolt Brecht, Het Leven van Galilei; Graham Greene,
De lankmoedige Minnaar; William Shakespeare, Wat U maar wilt. Haagse Comedie:
Tirso de Molina, Don Gil met de groene broek; Peter Ustinov, Eindsprint; Jean
Anouilh, De Grot; Eugene O'Neill, Tocht naar het Duister; Bertolt Brecht, Schweyk
in de tweede Wereldoorlog. Nieuw Rotterdams Toneel: Arnold Wesker, De Keuken;
George Ross en Campbell Singer, Een bitter Uurtje; Tennessee Williams, De Nacht
van de Leguaan; Arthur W. Pinero, De Magistraat; Carlo Goldoni, De Leugenaar.
Theater: Dario Po', Voor Engelen geen Automaten; George Batson, Beau Rivage;
Tolstoi-Piscator, Oorlog en Vrede; Jan Staal, Verlos ons van de Boze. Ensemble:
Robert Thomas, De Duivel hale ze!; William Shakespeare, Naar het U lijkt; Jack
Richardson, Galgenhumor; Iwan Toergenjew, Een Maand op het land. Centrum:
Philip Mackie, Moordkans; Marcel Achard, 3 x Koekoek; Yuokio Mishima, De
Waniers en Jean Genet, De Meiden; Miguel Mihura, Maribel. Studio: Paul Rodenko,
Harten twee, Harten drie; Manuel van Loggem, Jeugdproces; Arnold Wesker, Planten
zonder Wortel; Samuel Beckett, Gelukkige Dagenv Jack Gelber, De Appel.
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succesvolle stukken begonnen. Reeds vroeg wend het seizoen geopend met Don
Gil met de groene brofek, een Spaanse toneelgrap uit de 16e eeuw, niet meer,
maar van formaat. Tirso de Molina is de naam als toneelschrijver van de monnik
Gabriel Tellez. De dikwijls allesbehalve stichtende woordkeus zou geen eerwaarde schrijver doen vermoeden. Het stuk geeft de steeds meer ingewikkelde
geschiedenis van een bedrogen meisje, dat als man verkleed haar ontrouwe
minnaar achterna gaat. Zij maakt het deze liefdesavonturier bij zijn verdere
vrijages voortdurend moeilijker. Op het einde warden de verwarringen niet meer
te overzien, maar een vermakelijk zangnummer aan het blijde slot doet dit weer
vergeten. Om psychologie en motiveringen bekommert de schrijver zich nauwelijks, wat niet zeggen wil dat de Molina geen psycholoog was. Hij bracht immers
het eerste de Don Juan figuur op de planken, die daarmee een zeer succesvolle
loopbaan began. Amusant wordt het werk door de travestierol, de verrassende
rijmen en de vernuftige woordspelingen, waarin elegantie en volkstoon verbonden zijn. Daarom is een spitse vertaling hier noodzakelijk. Meesterlijk heeft
Dolf Verspoor een spel in Nederlandse verzen gemaakt uit dit Spaanse stuk,
waarin een leugenaarster een bedrieger beetneemt. Prachtige decors en costuums,
de regie van Joris Diels, die de volslagen onmogelijkheden van dit stuk van.zelfsprekend wist te maken, en een aantal uitstekende spelers om deze bedoeling
te verwezenlijken droegen bij tot het grate plezier dat de voorstelling het publiek
bereid heeft.
Peter Ustinov noemt zijn Eindsprint terecht een biografisch avontuur. Het
stuk brengt immers een aantal hoofdmomenten uit het leven van de 80-jarige
Sam Kinsdale, behept met schrijversroem en een hartkwaal. Hij is bezig met zijn
memoires en ziet op zijn leven terug. Tot zover lijkt het procede niet nieuw.
Men verwacht flash-backs, maar Ustinov heeft een originele vondst gedaan. De
oude brombeer krijgt immers zichzelf op bezoek: als ijdele 60-jarige, alleen uit
op succes; als moeilijke schrijver van 40 en als idealistisch dichter van 20 jaar.
Tenslotte neemt hij zichzelf als baby in zijn armen. Zijn vrouw wordt in drie
gedaanten door dezelfde actrice gespeeld: oude, lastige Stella, verwaarloosde en
daarom verbitterde vrouw, jong meisje verliefd op de 20-jarige dichter. Ook de
ouders van Sam treden op. Met dit gegeven zijn natuurlijk verrassende situaties
mogelijk, en daarmee speelt de schrijver, zonder echter alles uit het idee te halen
wat er in zit. De voorstelling was voortreffdijk onder regie van Bob de Lange,
die het stuk ook had vertaald en de oude Sam speelde. De vier spelers maakten
het gegeven zeer aannemelijk door een karakteruitbeelding te geven.
In De Grot kan Anouilh zijn lief de voor virtuoos gegoochel met toneel in het
toneel uitleven. Een schrijver, Anouilh zelf, wil een stuk schrijven. In een Parijs
herenhuis is een keukenmeid vermoord. Dus verschijnt er een commissaris van
politie, die ten genoege van het publiek er een thriller van maken wil. De schrijver raakt de man niet meer kwijt. Hij wil een andere kant uit, maar situaties en
figuren lopen hem uit de hand. Als hij - volgens een oud procede, zoals hij
zelf opmerkt zich het verleden wil laten afspelen, gaan zij hun eigen gang
en zo valt het stuk anders uit dan de schrijver bedoeld heeft. De creativiteit,
eenmaal op gang gekomen, gaat onverbiddelijk haar eigen weg. Aldus laat
Anouilh een melodrama spelen schijnbaar tegen zijn wil. Maar hij geeft zijn
bekende ideeEn ook hier. Boven- en onderlaag, salon en keuken, waartussen de
seminarist, zoon van de graaf en de keukenmeid de schakel vormt, geven de
gelegenheid om aan te tonen, hoe het goede en zuivere het moeten afleggen
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Het grootste misverstand zou wel zijn te menen dat het gaat over de vrijheid
van onderzoek en daarvan een verdediging zou zijn. Als toneel heeft natuurlijk
de schrijver zijn voornaamste bedoeling niet kunnen verwezenlijken, en daardoor valt de nadruk op bijzaken. Dit heeft ook Han Bentz van den Berg, die
van de titelrol een grootse creatie maakte, niet kunnen verhinderen in een overigens vakkundige maar weinig bezielde opvoering.
In De lankmoedige minnaar wil Graham Greene het telkens terugkerende
gegeven van de ontrouw in het huwelijk verbinden met een pleidooi voor de
onverbreekbaarheid daarvan. De bijna irriterend goede tandarts praat voortdurend over zijn yak, vertelt flauwe moppen en amuseert zich bij zonder als hij
iemand kan beet nemen. Dat zijn vrouw hem bedriegt dringt zelfs niet tot hem
door, als hij haar met een minnaar ontmoet in een hotel in Amsterdam. Wanneer de waarheid aan het licht komt, is hij verbijsterd; hij wil echter zijn vrouw
niet missen, omdat hij van haar houdt, en is dus bereid zich in de situatie te
schikken. De laatste woorden van de minnaar laten niet vermoeden, dat deze
de winnende partij zal zijn. Daarvoor voelt de vrouw zich te veel aan man en
kinderen gebonden. Het spel van Ko van Dijk als de tandarts was prachtig.
Het kluchtige en schrijnende stuk verwekte grate vrolijkheid bij het publiek.
Hoe is de titel van het stuk? Driekoningenavond of wat je wilt, zou, zegt
men, Shakespeare geantwoord hebben. Zo werd dan bij de Nederlandse Comedie Driekoningenavond tot IF at U maar wilt. Het in ieder geval anders te doen
dan gewoonlijk lijkt nauwlijks een goed princiep voor een voorstelling. Resultaat: deze „gouden" comedie, meesterwerk van romantische fantasie, werd
gegeven zonder romantiek en zonder fantasie. Men kreeg een aantal voortreffelijke onderdelen, maar als geheel een krampachtige voorstelling vol onzekerheden, die er niet van overtuigde, dat het stuk een spel van onzekerheden is,
zoals het programma wilde.
Het Nieuw Rotterdamse Toneel heeft zich voorgesteld met De Keuken van
Arnold Wesker. Inhoud vormt een dag in de keuken van een groat restaurant. Het
dagwerk 'begint lanterig, wordt langzaam opgezweept tot topprestaties in razend
tempo, in de middagpauze wordt er gedroomd, tenslotte leiden spanningen
under het personeel tot een conflict en een uitbarsting bij een lid van het personeel, die het hele bedrijf stil legt. De onsympathieke eigenaar van het restaurant ergert zich, omdat een man, die hij toch goed betaalt, alles in de war stuurt.
De keukenachtergrond is het voornaamste, dat de auteur te bieden heeft, het
conflict wordt geforceerd erin gebracht. Dat dit alles een symbool is van het
jachtende leven in een verzakelijkte maatschappij blijkt misschien gelukkig
— uit het stuk nauwelijks. Overigens biedt het meer beweging en lawaai dan
handeling. De Engelse regisseur John Dexter had de 30 spelers feilloos gedrild
en georganiseerd. Maar heel lang kan de aardigheid daarvan niet duren.
Een bitter uurtje is een vrij tamme en niet altijd spannende thriller, die zich
afspeelt in de zakenwereld. Op het bitteruurtje wordt namelijk niet alleen
geborreld, maar moet ook al spoedig een zeer onaangename geschiedenis, een
grote fraude, warden opgelost. Ieder van het gezelschap krijgt nu wel op zijn
beurt kans om voor de schuldige te worden aangezien. Het aardigst is nog
Hans Tiemeyer als een beer, die toevallig in deze mysterieuze zaak is verzeild
geraakt. Hij is echter niet degene voor wie dit bitteruurtje een bitter uurtje
wordt.
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Waarom De nacht van de Leguaan in het werk van Tennessee Williams een
nieuwe fase zou inluiden, die hoopvoller perspectieven opent, is mij uit het stuk
niet duidelijk geworden. De schrijver maakt trouwens nooit de indruk, dat hij
zich zou interesseren voor de genezing van zijn figuren met hun neurotische
afwijkingen en oververzadiging aan sexualiteit. Hotelletje in Mexico. Warm.
Gestrande mensen. Vrolijk weeuwtje, dat vooral met haar geslachtsdrift te koop
loopt. Een verloederde dominee vol neurosen en complexen. Oude vrijster met
complexen en moed. Haar grootvader, 97, „'s werelds oudste praktizerende
poeet". Een karikatuur van een onderwijzeres. Een verkracht meisje. Vier of vijf
Nazi-toeristen. Een leguaan. Dit is een kamhagedis. Dit beest wordt vrijgelaten,
de poeet gaat dood. Dialogen soms zeer geslaagd. Van veel maakt de schrijver
zich goedkoop af. Voor de pauze enige stemmingsbeelden, na de pauze niets
meer. Williams' eerste twee stukken blijven nog altijd verreweg zijn beste.
De Magistraat bleek niet meer dan een middelmatige opvoering van een vrij
onnozele klucht, waarin de spelers soms smakeloos gek deden. De leugenaar was
een reprise door de groep spelers, die als Theater in Arnhem dit stuk als
afscheidsvoorstelling hebben gegeven.
Plezierig werd de kennismaking met Theater in zijn nieuwe samenstelling
door de geestdrift waarmee werd gespeeld en de ensemblegeest die daaruit
sprak. Met toneel had het bizarre Voor engelen geen automaten niet zo heel
veel te maken. Het zijn eerder cabaretschetsen in het kader van een jongeman
„de Slome", die letterlijk op zijn achterhoofd valt, een aantal vreemde dromen
heeft en langs deze omweg toch zijn lieve meisje van lichte zeden in de armen
valt, natuurlijk na haar bekering. Beau Rivage daarentegen bleek een misgreep,
een geestloze thriller en drakerig geval met veel griezeleffecten, die niet mochten 'oaten, omdat zij geen spanning of meegriezelen konden veroorzaken. Het
geheel maakte een amateuristische indruk.
Bij een bewerking voor het toneel van Tolstoi's Oorlog en vrede door Erwin
Piscator kon men een stuk agitatorische propaganda verwachten, in dienst
gesteld van het pacifisme. Dat is het dan ook geworden. Een soort bloemlezing
met commentaar, een reeks stellingen, geillustreerd door speelscenes, een beeldroman met onderschriften. Karakters en verklaringen van de handelingen zijn
verloren gegaan. Irena Babel, uit Palen overgekomen, toonde zich een bekwaam
regisseuse. Onder ongunstige omstandigheden werd door enigen nog goed
gespeeld ook. Het publiek leek niet ontevreden.
Een enigszins onverwacht succes werd voor het gezelschap Verlos ons van de
boze van Jan Staal. Bouw, situaties en dialogen bewijzen dat de schrijver gevoel
voor toneel heeft. Tegen het stuk zelf, dat in streng-orthodoxe en zeer rechtzinnige kringen speelt en waarin alleen 13 vrouwen optreden, blijft men een
beetje vreemd opkijken. De oudste dochter van de pas gestorven dominee strijdt
met enkele andere vrouwen tegen het zedenbederf, dat te vrezen is als het dorp
badplaats wordt. Het komt tot de afscheiding van een kleine groep, maar de
strijd is uitzichtloos. Daarnaast loopt de huwelijkstragedie van de weduwe van
de dominee. Als hoofdindruk blijft het gevoel dat alles niet zo eenvoudig ligt
als de schrijver het voorstelt. Het publiek volgde met grote aandacht de gebeurtenissen.
Niet al te gelukkig begon Ensemble met De duivel hale zei van Thomas,
34
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schrijver van twee vindingrijke en succesvolle thrillers. Misschien bracht dit het
gezelschap er toe, zijn nieuwe stuk als „wereldpremiere" op te voeren. Dit
begint met een grappige inzet, gaat, over in een dolle klucht en kan maar een
mager eind vinden. Grappen over hemel en hel moeten blijkbaar niet te lang
duren en een mislukte duivel veranderen in reddende engel schijnt ook geen
succesvol procede. De opvoering beantwoordde aan de cabaretachtige aard van
het stuk.
Galgenhumor, zo zegt het programma, is „een illustratie van de these, dat de
mens een „leefbaarheids"-constructie om zich heen optrekt, die tegelijkertijd
oneindig broos en oneindig taai van substantie is". Dit wekt de verwachting, dat
de twee eenacters, waaruit dit werk bestaat, alleen maar bedenksels zullen zijn,
waarvan men dan de diepere bedoeling mag naspeuren. In deze verwachting
wordt men niet bedrogen, tot dit naspeuren echter helemaal niet opgewekt.
Waarna men dit onmachtig pogen ad acta legt.
Heel wat meer plezier beleeft het publiek en waarschijnlijk ook het gezelschap aan Naar het U l#kt, een verrukkelijk en lichtvoetig stuk met een aantal
poetische, kluchtige en bijna tragische taferelen over de verrukking van de liefde
en de verliefdheid in geestelijke en aardse zin rond Rosalinde, een van Shakespeare's mooiste vrouwenfiguren, en Orlando in het woud van Arden. De opvoering liet wel het een en ander te wensen over, maar de voornaamste rollen waren
goed bezet. Het publiek vermaakte zich, was vertederd, maar misschien niet
betoverd. Sigrid Koetse speelde Rosalinde, Julien Schoenaerts Orlando. Regisseur Guttmann, die zorgde, dat de kwaliteiten de tekortkomingen overtroffen,
heeft het aardig idee gehad Orlando het spel bewust te laten meespelen, wat
wel niet de bedoeling van de dichter is geweest.
Bijzonder goed kwam Ensemble voor de dag met Een maand op het land,
een meesterstuk van observatie en psychologische analyse. Onder regie van
Peter Scharoff, die in zijn spelers onverwachte mogelijkheden ontdekken laat,
werd met Sigrid Koetse, Julien Schoenaerts, Marja Habraken, Jan Retel en Max
Croiset in de voornaamste rollen, het fijne en ingewikkelde weefsel gesponnen
van de gevoelens en verhoudingen, dat dit stuk zijn hoge waarde geeft. Een van
de niet talrijke voorstellingen in een seizoen, die men een tweede keer wil zien.

Moordkans is een amusante, niet al te waarschijnlijke thriller. Maar de noodzakelijke ingredienten zijn alle aanwezig: het Engelse landhuis, de dames en
heren, die cocktails drinken, het vrij onsympathieke slachtoffer en de vrij sympathieke moordenaar, zijn weinig benijdenswaardige vrouw in een gevaarlijke
situatie, de schijnbaar niet te slimme politie, die toch de schurk ontmaskert en
aldus aan het rechtvaardigheidsgevoel voldoet. Centrum had dan ook met de
goede voorstelling van dit stuk succes.
Meisjes van lichte zeden maar met harten van goud lopen er, zo niet in
werkelijkheid, in ieder geval op het toneel nogal wat rond. Zij ontmoeten daar
dan — zie reeds boven Voor engelen geen automates — een wat schuchtere
jongeman, die hen tot een gelovige in de ware liefde bekeert. In 3 x koekoek
is dit een Franse soldaat en zijn argeloosheid behaalt deze overwinning in het
grotendeels verwoeste en door de Fransen bezette Innsbruck in 1947. Naast wat
gangbare poezie komen te veel elementen van de soldatenklucht naar voren.
Maribel speelt in Madrid. In dit stuk zorgen thriller-gegevens voor afwisseling.
Het lijkt in het genre beter geslaagd dan het stuk van Achard.
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Jean Genet, laatste en meest consequente van de Franse „poetes maudits" en.
Sartre's „comedien et martyr", ziet in moordenaars, homosexuelen, uitgestotenen en asocialen de heiligen van onze tijd. Hij ontkent niet sommige bestaande
levenswaarden, maar valt ze aan en bestrijdt ze. In zoverre kan hij beter voor het
toneel schrijven dan b.v. Beckett of Ionesco. De Meiden (Les Bonnes, van
welke titel de dubbelzinnigheid in een vertaling natuurlijk verloren gaat) behandelt de menselijke vernedering, die de dienstbaarheid meebrengt. Voor de
verworpenen van deze aarde leidt hun machteloze opstand slechts tot nieuwe
vernederingen. De twee meiden zijn verliefd op hun mevrouw en haten haar
tegeliikertijd. In haar afwezigheid spelen zij op haar slaapkamer „mevrouw" en
„meid". In dit spel gaat hun haat tot zelfvernietiging toe, want op het einde
drinkt een van de meiden in de rol van mevrouw het vergif, dat in werkelijkheid
voor deze bestemd was. Deze nachtmerrie vol geestelijk sadisme en perverse
erotiek stelt door de genuanceerde herhalingen van dezelfde motieven zeer hoge
eigen aan de spelers. Hieraan voldeden Karin Haage en meer nog Henny Orri
tenvolle, zodat een boeiende en aangrijpende voorstelling ontstond. Toch zonder
dat men het gevoel verloor hier met pure literatuur te doen te hebben, wat het
geval verdacht maakt.
Wat doe je op het toneel met een gelukkig huwelijk? Niets, zegt Rodenko.
Verbind dus geluk en ontrouw in een huwelijk en schep een driehoeksverhouding tussen twee echtgenoten. Dit natuurlijk immorele idee leidde tot Harten
twee, harten drie, dat een blijspel is. Voor een jonge vrouw begint haar huwelijk
sleur te warden. Zij krijgt de gelegenheid geheugenverlies te veinzen. Met
behulp van een psychiater ziet nu haar eigen man kans haar het hof te maken,
wat tot een aantal dwaze situaties leidt. Deze kern was blijkbaar toch nog niet
voldoende en wordt daarom met allerlei bijwerk in moderne trant omgeven.
Tot de pauze werd er vlot en prettig gespeeld, na de pauze was dit door gebrek
aan tekst onmogelijk.
Van geheel andere aard is een tweede Nederlands stuk, eveneens door Studio
opgevoerd. Onder de vreemde titel jeugdproces heeft de psycholoog en grate
toneelkenner Manuel van Loggem naar aanleiding van een recent concreet geval
als waarschuwing voor ouders en apvaeders een stuk geschreven over de misdadigheid van de hedendaagse jeugd. Vier jongens en hun gedragingen warden
zorgvuldig geschilderd, sfeer en karakter goed getekend, maar het stuk komt
langzaam op gang en vindt een verrassend en abrupt einde, dat zeker voor een
deel de oorzaak van het enthousiaste applaus lijkt, dat overigens ook voor het
quartet spelers verdiend was.
Wesker, schrijver van Planten zonder wortels (zie boven De Keuken), maakt

op ons de indruk van een late Heyermans zonder diens dramatisch talent. Een
verhaal geeft hij nauwelijks, zijn sorns zeer goede milieuschildering verraadt een
eenzijdige visie, de socialistische inslag lijkt ons verjaard. Hij dient vooral een
aanklacht in tegen de geestelijke armoede van het milieu, dat hij tekent, maar
het slot legt getuigenis of van een nogal naief optimisme. Aan enthousiasme
echter ontbrak het zeker de spelers niet.
Samuel Beckett mag wel als standaard-model voor de moderne toneelschrijvers
beschouwd worden. Zij tonen immers — en Beckett het meest — een voorkeur
voor restanten van menselijke wezens. Zij verwerpen algemene begrippen, maar
stellen toch een uitzonderlijk geval voor als algemeen, een extreme vorm van het
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leven als „het leven" en bepaalde typen als „de mens". Zij „bestrijden de
levensleugen", heeft iemand voortreffelijk gezegd, „met de waarheid van de
botanicus, die de geur van de bloemen ontkent, omdat zijn herbarium zo muf
ruikt". Aldus komen zij tot gewoonlijk vrij omslachtige demonstraties van de
onzinnigheid van het menselijk bestaan. Eenzaamheid, ontluistering, uitzichtloosheid van het leven en het eeuwig herhalen van alledaagse dingen zijn voor
hen en door hen mode-artikelen geworden. Alles, wat hiertegen in lijkt te gaan,
is illusie. Deze ziekteverschijnselen kunnen een macabere beklemming oproepen,
maar irriterend is, dat zij deze .dingen met genoegen of zelfs plezier schijnen te
doen. Het absolute nulpunt is blijkbaar voor hen een niet onaangename temperatuur. Bovendien halen zij under het toneel een van zijn peilers weg, de handeling.
In Gelukkige dagen zit de 50-jarige Winnie eerst tot haar middel, dan tot
haar hoofd in het zand. Zij praat. Haar 10 jaar oudere man Willie kruipt rond,
reageert nauwelijks en is pas op het einde van het stuk goed zichtbaar. Maar zij
kan zich tot hem richten en is niet alleen. Dat maakt de tijd tussen het luiden
van de bel voor het wakker warden en het slapen gaan tot een „gelukkige dag".
Als Winnie leverde Andrea Domburg een formidabele prestatie. Aan een plek
gebonden, zeer beperkt in haar spelmogelijkheden, altijd aan het woord en dat
met een tekst waarin dikwijls nauwelijks enige samenhang te ontdekken valt,
wist zij voortdurend te boeien.
Zoals in zijn The Connection doet ook in De appel Jack Gelber zijn uiterste
best om ons te doen vergeten dat er toneelspelers op de planken staan. Resultaat:
men .denkt er nooit zo sterk aan als bij deze gelegenheid. De improvisatie is
even „quasi" als heel de rest van dit „stuk". „Het heeft geen zin", zegt het
programma, „dit stuk te beschrijven of te ontleden". Hieraan zullen wij ons met
genoegen houden. Aan de regisseur Peter Oosthoek zijn de reacties van het
publiek tegengevallen. Hij had verwacht, dat er iemand lets zou hebben germpen of zou hebben geprotesteerd. Waaruit alleen blijkt dat hij het Nederlands
publiek slecht kent. Zelfs dit boerenbedrog, want dat is het, roept zulke reacties
niet op. Voor toneel applaudisseert men nu eenmaal. Wat misschien bewijst dat
onze moderne toneelschrijvers, waar zij op de sleur de nadruk leggen, toch wel
enigszins gelijk hebben.

MUZIEKKRONIEK

De muzikale komedie in Amerika
A. GRAMMENS-SANDOZ

USICOLOGEN wordt wel eens verweten dat zij alles en alien in kastjes
en laden ander willen brengen. Maar overzichtelijkheid is ook iets. En
we wagen het er dan maar eens op, samenvattend iets te vertellen over een aantrekkelijke Amerikaanse muziekvorm die ook bij ons de laatste tijd meer belangstelling wekt: de muzikale komedie of de „musical".
De formule is gekopieerd van de operette: een blijspel, regelmatig anderbroken door zang en dans. Tragische motieven geven aan de „musical" soms een
bredere menselijke dimensie, een realisme dat het genre 'boven de operette
verheft. De toondichters van deze muzikale blijspelen zijn auteurs van populaire
liederen of ook wel „ernstige" componisten, die niet uitsluitend door het financieel voordeel gedreven warden, maar ook door een echt idealisme en door het
besef dat muziek toch niet uitsluitend hoeft beluisterd te warden met het hoof d
tussen de handen.
Het feit dat vanaf ongeveer 1917 de jazz algemene verspreiding vond in de
Verenigde Staten, met een hoogtepunt dat men rand 1925 - 30 kan situeren,
betekent niet dat heel Amerika sedertdien is gaan dansen op de maat van de
orkesten van een Louis Armstrong, een Jelly Roll Morton en de andere
„groten". Platen welke nu doorgaan als „klassieken van de jazz", werden op
de markt gebracht voor negers. Ze kregen de nogal pejoratieve naam „race
records". Voor blanken klonk de jazz te wild, was het muziek van minderwaardig allooi. De „Europese" muzikale traditie bleef springlevend in de States.
Amerika bleef doorkruist door twee gelijklopende muzikale stromingen: die van
de echte jazz, en die van wat wij gemakkelijkheidshalve de „blanke" muziek
zullen noemen, waartoe men alle Amerikaanse niet-jazz kan rekenen.
Natuurlijk is zo'n schematische onderverdeling pure theorie. In werkelijkheid
beinvloeden de twee stromingen elkaar voortdurend, tot grate ergernis van de
puristen - vooral die van de jazz. In .een rumoerig en dynamisch land zoals de
Verenigde Staten is de „contaminatie" inooit helemaal te vermijden, en dat is
maar goed ook. De jazz kan of mag niet vast blijven zitten in zijn New Orleansperiode, en zowel de blanke als de negermuziek zijn in staat gebleken om zich
door wederzijdse interpenetratie te verrijken. De jazz heeft de blanke muziek de
kracht van zijn ritme, de natuurlijkheid en de originaliteit van zijn improvisaties
meegedeeld; de muziek der blanken verrijkt de jazz met de schoonheid der
melodie en de rijkdom van eeuwen harmonic.
Velen hebben al gemeend dat jazz en klassieke muziek ten slotte in elkaar
zouden versmelten. Zo ver zijn we nog niet, doch als men bedenkt hoe nauw
de twee muzikale stromingen ibij elkaar aansluiten, kan men deze hypothese niet
alle waarde ontzeggen. Indien de versmelting ooit tot stand komt en er daaruit
een Amerikaanse muzikale stroming ontstaat, zou de geschiedenis van de muziek
een uitzonderlijke ervaring rijker zijn. Cultureel gesproken zou dit misschien
nog meer betekenen. Een Amerikaanse muziek veronderstelt waarschijnlijk een
Amerikaans yolk, blanken en negers samen.
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Een historisch overzicht
De musical is een uitloper van de operette, widen we. Daarom eerst lets over
de geschiedenis van de operette. De oudste operette, die nog steeds gespeeld
wordt, is de Beggars' Opera, in 1728 te Londen gecreeerd. Het stuk was bedoeld
als ,een satire op de talloze opera's die toen a.h.w. aan de lopende band werden
vervaardigd. Het had direct een onverhoopt succes. De librettist John Gay
schreef speelse teksten voor populaire melodieen van die tijd (Purcell, Handel,
enz.); de componist Pepush wist deze muziek heel handig te verwerken. Het
stuk trotseerde de tijd: toen men in 1920 te Londen opnieuw de Beggars'
Opera programmeerde, moest men er 1500 uitvoeringen van geven. Maar de
historische waarde van het werk is toch vooral hierin gelegen, dat het de componisten van grate opera's een financiele klap gaf: ze konden niet langer voortgaan met het schrijven van opera's zoals men broodjes bakt. De prachtige
oratorio's van Handel danken wij voor een deel aan de Beggars' Opera: het
succes van de operette verplichtte Handel voor zijn ernstige muziek naar een
ander uitdrukkingsmiddel te zoeken dan de opera.
De toonkunst van de daarop volgende eeuwen kan men niet scherp indelen
in ernstige muziek en luchtige muziek. In deze eenheid ligt juist de grootheid
van de muziek van die tijd. Pas in de negentiende eeuw, nl. sinds ca 1840,
merkt men een duidelijk onderscheid tussen de componisten van operetten en
die van zogenaamde ernstige muziek. „The lofty idealism of the romantics, and
their belief that the artist's only proper task was self-expression, made them
unwilling to assume the role of purveyors of entertainment, as earlier composers
had gladly done. In doing so they left the way open for a new class of professional entertainer who did virtually nothing else . . . . The idiom of specialists like
Offenbach and Lecocq, Strauss and Sullivan, retained a strong link with the
„serious" music of their day and drew both strength and cunning from it. This
was the golden age of operetta". (Peter Heyworth).
Indien wij nog even de namen Planquette, Messager, Reynaldo Hahn, Franz
von Suppe, Lehar en Leo Fall vermelden, worden meteen een aantal operetten
opgeroepen welke ook in Amerika veel bijval kennen. De Amerikanen beperkten
zich trouwens niet tot de Europese import. Sinds het midden van de negentiende
eeuw zijn er op Broadway niet minder dan twee duizend nieuwe muzikale
komedies gecreeerd. Uiteraard stond niet alles op een even hoog niveau, vooral
in het begin waren er inogal wat werken bij die dichter bij de revue stonden dan
bij de musical. Maar in ieder geval wijst dit cijfer op een aanzienlijke autochtone
produktie.
De eerste volwaardige Amerikaanse musical, die zowel kwalitatief als muziekhistorisch belangrijk mag heten, is No, no, Nanette (1924) van Vincent Youmans, waarin het bekoorlijke lied „Tea for Two" voorkomt. De tweede, Show
Boat (1927) van Jerome Kern, waaruit iedereen wel het bekende „Old Man
River" heeft onthouden, herinnert direct aan de uitzonderlijke stem van Paul
Robeson.
Ook op dit gebied heeft Amerika een en ander te danken aan zijn immigranten. Even moeten toch de namen genoemd worden van Sigmund Romberg,
Emmerich Kalman en Rudolf Friml. Friml is geboren in Praag, de andere twee
komen uit Hongarije. Nog zeer jong vestigden Romberg en Friml zich, in het
begin van deze eeuw, in de Nieuwe Wereld; hun muzikale opleiding hadden
zij echter in hun geboorteland gekregen met het gevolg dat hun operettes een
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ge-amerikaniseerde Europese achtergrond behielden. Kalman leefde in de V.S.
van 1938 tot 1949. Hun grootste successen waren: Blossom Time (1921), The
Student Prince (1924) — niet te verwarren met de „Bedelstudent" van Millocker — en Princess Flavia (1925) van Romberg (die in 1915 ook het bekende
lied „Auf Wiedersehn" schreef); Die Csardaffirstin (1915) en Griifin Maritza
(1924) van Kalman; The Fir'efly (1912), Rose-Marie (met de „Indian Love
Call") (1924) en The Vagabond King (1925) van Friml. AI deze werken
worden terecht ook nu nog veel gespeeld.
Irving Berlin
In 1888 in Rusland uit joodse ouders geboren, is Irving Berlin wellicht de
meest Amerikaanse van alle componisten. Hij woont trouwens in de Verenigde
Staten sinds hij vijf jaar oud was. Wie heeft er nooit een Berlin-melodie gehoord, zoals „Alexander Ragtime Band" (1911) of „I'm dreaming of a White
Christmas" (1942) ? Deze twee melodieen waren voldoende om hem schatrijk
te maken. Van „White Christmas" werden er vijf miljoen platen verkocht in de
eerste zes j aar. Maar commercieel succes of ,niet, Berlin is de grootste componist
van populaire liederen die ooit heeft geleefd.
Zijn eerste muzikale blijspel was Watch Your Step (1912). Het werd gevolgd door twee revues met goede muziek, Face the Music (1932) en As Thousands Cheer (1933), Later schreef hij de muziek van talrijke filmen, o.m. Top
Hat (1935) met de melodie „Cheek to Cheek". In 1939 kwam hij voor de dag
met een patriottisch lied dat hij 22 jaar vroeger had geschreven, „God bless
America". Het dreigde „The Star-Spangled Banner" te verdringen.
Tijdens de oorlogsjaren ontstond de musical This is the Army, waarin hij
zelf als acteur optrad. Een van de meest bekende liederen uit deze musical:
„Oh, how I hate to get up in the morning". In 1946 kwam de film Blue Skies,
een soort autobiografie. De belangrijkste van Berlins musicals is Annie get your
Gun, een klassieker in het genre. Het thema is een satire op de Western. Later
kwamen nog Miss Liberty (1949) en Call me Madam (1950, film 1953).
Ondanks al zijn talent en zijn geld, is Berlin een eenvoudig en nederig man
gebleven. Dikwijls heeft hij auteursrechten bij voorbaat afgestaan aan liefdadigheidswerken. This is the Army b.v. bracht voor meer dan tien miljoen dollar
auteursrechten op voor het „Army Emergency Relief". Meteen leert dit cijfer
iets over de enorme sommen welke populaire componisten zoal kunnen incasseren.
Jerome Kern
Jerome Kern (1885 - 1945) wordt de aristocraat van de populaire componisten genoemd wegens de hoge kwaliteit van zijn muzikale stijl. Zijn meest
bekende werk is Show Boat (1927), dat hierboven reeds ter sprake kwam.
Kern heeft ook de musical Sweet Adeline (1929) en de muziek voor talloze
liedjes geschreven. Sommige van deze liederen behoren tot een of ander groter
spel, en de liederen die wegens hun kwaliteit niet in de catalogus mogen ontbreken zijn „Left All Alone Again Blues" en „Whose Baby are You" (1920),
„All the Things You are" (1939), „The Last Time I saw Paris" (1940) en ten
slotte de melodic die de voorkeur van de componist zelf genoot, „Smoke gets in
Your Eyes" (1933) .
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George Gershwin
George Gershwin is een componist met een omvangrijk oeuvre, die op het best
bekend is door zijn Rhapsody in Blue of zijn opera Porgy and Bess. Daarnaast
echter schreef hij in zijn korte loopbaan (hij stierf toen hij 39 was) ook partituren voor talrijke shows, musicals en filmen. In dit verband verdient Of Thee
I Sing (1931) te worden gereleveerd, een stuk waarin de spot wordt gedreven
met de Amerikaanse politick van die tijd. De eenheid van dit werk, nl. de
uitstekende samensmelting van een levendige intrige, toneelwoorden en operettemuziek, maakt van het stuk een mijlpaal in de geschiedenis van de musical.
Na deze creatie zou de kwaliteit van de meeste musicals direct veel hoger gaan
liggen. Van Gershwin moeten nog andere musicals worden vermeld.: Lady Be
Good (1924) met de liederen „Fascinating Rhythm" en „The Man I Love",
Oh, Kay (1926) en Gril Crazy (1930) met de liederen „Embraceable You" en
„I Got Rhythm", dit laatste de favoriet van Gershwin zdf.
Kurt Weill
Kurt Weill is een bijzonder geval. De componist van de Dreigroscheno per
kwam pas op latere leeftijd naar Amerika, in 1936. Van al de onvrijwillige
immigranten uit die jaren (vluchtelingen uit Duitsland) was hij degene die zich
direct volledig thuisvoelde in het Amerikaanse muziekleven. Wellicht was dit te
danken aan het feit, dat Weill reeds in Duitsland had geexperimenteerd met het
genre van de musical. In Amerika kreeg hij vrij spel en de musicals volgden
elkaar op: Knickerbocker Holiday (1938) met het beroemde „September Song",
Lady in the Dark (op een tekst van Ira Gershwin, broer van George) en Street
Scene (1947), waarin iets opera-achtigs doorklinkt.
Hij stierf op 50-jarige leeftijd, in 1950. Zijn muziek heeft in de wereld nog
niet de plaats verworven die zij verdient. Het bitterzoete van zijn composities is
voor de enen wellicht iets te bitter, voor de anderen iets te zoet. De oorzaak van
de relatief geringe waardering ligt misschien vooral in het bijtend karakter van
deze muziek: wie wil er nu betalen om zich de huid vol te laten schelden?
Cole Porter
Met Porter zitten we weer volop in het Amerikaanse Amerika. Typisch is
vooral de helemaal Amerikaanse melodic. „Begin the Beguine". Wie heeft ze
nook gehoord, en hoeveel keren werd ze niet omgeschreven? Het is een ogenschijnlijk zeer eenvoudig wijsje tegen een achtergrond van rumba-muziek. (Hetzelfde geldt voor twee van zijn andere successen: „Night and Day" en „I've got
you under my Skin").
Leerling van Vincent d'Indy (waarom niet ?), Eerste Wereldoorlog in het
Vreemdelingenlegioen (omdat zijn eerste show een fiasco was), is Cole Porter
er op de duur toch in geslaagd een ereplaats te veroveren in de Amerikaanse
musical, als componist en ook als librettist. Zijn eerste succes behaalde hij in
1929 toen hij woorden en muziek schreef voor twee ibelangrijke musicals, Fifty
Millions Frenchmen (met „What is the Thing called Love?") en Wake up and
Dream. Sindsdien heeft hij nagenoeg ieder jaar opnieuw de bewijzen van zijn
talent geleverd. Enkele titels verdienen onze aandacht: Gay Divorce (1932) met
o.a. „Night and Day", Anything Goes (1934) met „I get a Kick out of You",
Jubilee (1935) met „Begin the Beguine" en „Just one of those Things", de
film Born to Dance (1936), waarin Fred Astaire het beroemde „I've got you
under my Skin" bij het publiek introduceerde, DuBarry was a Lady (1939), zijn
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filmbiografie Night and Day (1946) en verder de musical Kiss me Kate
(1948), die in de zomer van 1961 in de Muntschouwburg van Brussel werd
voorgesteld (een historische gebeurtenis voor Belgie) en waarin men die merkwaardige satire op de Weense walsen, „Wunderbar", kan Koren. Er is ook de
film Can-Can (1953), die het dank zij „C'est magnifique" en „I love Paris"
nog steeds doet. Porter heeft ook meegewerkt aan de film High Society (1956)
en schreef de muziek voor Les Girls (1957).
Rodgers and Hammerstein

Voor zover men thans reeds een oordeel kan vellen, is Richard Rodgers ongetwijfeld de reus van de musical: hij heeft het grootste aantal werken op zijn
naam en behaalde ook kwantitatief de meeste successen. Zijn naam wordt vaak
samen met die van Hammerstein vermeld, omdat deze laatste na de dood van
Hart, Rodgers' eerste librettist, steeds de teksten schreef. Uit de samenwerking
van deze twee wonderbare figuren is een heel muzikaal oeuvre gegroeid. Wij
vermelden slechts: Oklahoma! (1943) met „People will say we're in Love" en
het amusante „Oh ! What a beautiful Mornin' ", Carousel (1945), Allegro
(1947) met „The Gentleman is a Dope", South Pacific (1949) met „Some
enchanted Evening" en „Bali Hai", The King and I (1951) naar de roman
„Anna bij de Koning van Siam", Flower Drum Song (1958) en ten slotte het
onlangs gecreeerde Sound of Music.
Tot Europa zijn deze musicals nog niet doorgedrongen; wel werden er meestal ook filmen van gemaakt die hier een breed publiek bereiken. Te Londen b.v.
wordt South Pacific reeds meer dan vier jaar in dezelfde zaal ononderbroken
gedraaid. (De zaal is aan haar derde kopie van de film toe). Een kennis van ons
zei ons na de vertoning: „Dit is een schouwspel waar men wel van mOet houden,
willen of niet". Dit is inderdaad het geheim van de musical: elkeen vindt er wel
iets in naar zijn smaak. Zij mogen „totale shows" warden geheten.
Uit de korte lijst hierboven moeten we even Allegro releveren, een heel
bijzonder werk. Het gold als een soort experiment, en werd trouwens geschreven
in hetzelfde jaar dat ook Weill bezig was met een experiment, Street Scene.
Agnes De Mille leidde de opvoering en behandelde het stuk als een ballet. Maar
de muziek was minder populair; zij scheen uit een andere bran te vloeien dan
die waaraan Rodgers zijn publiek gewoon had gemaakt. Het spel zal nochtans
de tijd trotseren en later beter op zijn waarde warden beoordeeld.
Rodgers' succes dateert van het ogenblik dat hij met Hammerstein ging
samenwerken. Opmerkelijk is, dat deze steeds een sociale inhoud aan zijn teksten
gaf. Maar dit mag Rodgers' voorgaande periode niet doen vergeten, de jaren
1925 - 1941, toen zijn teksten werden gemaakt door Lorenz Hart. Deze periode
was overigens reeds buitengewoon produktief. De .beste twee werken ervan
waren Babes in Arms (1937) met „My Funny Valentine" en „The Lady is a
Tramp", en Pal idey (1940) met „Bewitched". Een lied, dat Hart en Rodgers
ibuiten musical-verband hebben gemaakt, wordt nog steeds gaarne beluisterd,
„Blue Moon".
Rogers' jongste werk, The Sound of Music, dat op een tekst van Hammerstein de geschiedenis van de familie Trapp vertelt, kreeg geen goede pers en
heeft menigeen ontgoocheld. Wat echter niet belet dat het al sinds jaren ononderbroken doorgespeeld wordt te Londen. Is er daarmee een einde gekomen
aan de zo vruchtbare samenwerking ? Voor zijn volgende musical heeft Rodgers
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voor het eerst sinds de dood van Hart een andere librettist gekozen dan Hammerstein, nl. Lerner. Oscar Hammerstein II verliest er misschien niet veel bij,
want hij is niet alleen door zijn samenwerking met Rodgers beroemd geworden:
hij schreef ook de teksten voor Show Boat (Kern), Sweet Adeline (Kern),
Rose Marie (Friml), Defert Song (Romberg). Hij heeft bovendien Bizets „Carmen" omgewerkt in de musical Carmen Jones (1943, film 1954), waarvoor
Robert Russell Bennett op Bizets melodieen een nieuwe muziek schreef.
Leonard Bernstein
Zo komen we terecht bij een componist die de laatste tijd ook bij ons in de
aktualiteit is gekomen naar aanleiding van West Side Story, de film gemaakt
naar de gelijknamige musical. Leonard Bernstein (geb. 1918) is een der meest
sympathieke figuren in de galerij van Amerikaanse componisten. Hij is niet
alleen componist, maar ook dirigent, pianist en redenaar, en munt in het ene
even goed uit als in het andere. Men heeft hem, wel niet ten onrechte, de geestelijke erfgenaam van Gershwin genoemd. Zijn muzikaal ideaal stemt inderdaad
overeen met dat van de grate meester, maar, zoals hij zelf erkent, in de praktijk
treden er wel enige verschillen op. Ik ben een componist van ernstige muziek
die mijn best doe om goede volksliederen te schrijven, verklaart hij; Gershwin
deed het anders; hij began met eenvoudige wijsjes en bereikte uiteindelijk de
grootheid van Porgy and Bess.
Gershwin had zonder twijfel een veel groter gevoel voor melodie dan Bernstein, wiens melodieen nogal gekunsteld aandoen, men zingt ze niet zo maar
direct na, als men ze even gehoord heeft. Maar ook hij opent door zijn karakteristieke harmonisatiestijl perspectieven voor de musici die er op willen broderen.
De werkelijke waarde van een werk proeft men slechts na herhaaldelijke audities: Bernstein doorstaat deze test uitstekend. Wie „Tonight" (uit West Side
Story) voor de zoveelste keer heeft gehoord, zal hier wel mee instemmen.
In tegenstelling tot bij na alle Amerikaanse componisten van ernstige muziek
heeft Bernstein niet in Europa gestudeerd. Zoals Gershwin is hij een „zuiver"
produkt van de Amerikaanse muziekschool. Behalve de ernstige muziek, waarover we het hier niet hebben (drie symfonieen, kamermuziek, scenische muziek,
liederen, enz.), schreef hij de muziek voor twee balletstukken waarvan de
choreografische leiding bij Jerome Robbins berustte, Fancy Free (1944) dat
herwerkt een jaar later de musical On the Town werd, en Facsimile (1946).
Daar komt dan nog de musical Wonderful Town (1953) bij.
Lerner and Loewe
Een componist ondervindt soms de grootste moeite om een librettist te vinden
die precies de teksten kan schrijven welke hij nodig heeft. Lukt dit, dan zijn hun
namen vaak onafscheidbaar verbonden: Gilbert en Sullivan, Rodgers en Hammerstein, Lerner en Loewe. Van dit laatste paar is Lerner de librettist, Loewe de
componist. Vanaf hun eerste musical, The Day before Spring (1945), deden zij
van zich spreken, en hun volgend werk, Brigadoon (1947), lokte nog meer
commentaar uit. Hun reputatie werd voorgoed gevestigd met My Fair Lady
(1956), een voortreffelijke musical die in de muziekgeschiedenis al een vaste
plaats heeft gekregen, ook bij ons. Melodieen als „On the Street where you
live" en „I could have danced all Night" hebben letterlijk de wereld rond
gereisd. Als Loewe naar Amerika is uitgeweken om er geld te verdienen, heeft
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hij zijn doel bereikt. Maar aan deze goudzoeker heeft de hele wereld dan Loch
plezier beleefd.
Het voorbeeld van de musical
Het zal de lezer zijn opgevallen dat wij in de loop van deze bijdrage, gewijd
aan de musical, af en toe populaire liedjes vermeld hebben die voor de film of
voor wat anders geschreven zijn dan voor het toneel. Wij hebben verder opgemerkt dat Jerome Kern ernstige muziek wilde schrijven, dat Porter een leerling
is van Vincent d'Indy, dat Bernstein symfonieen heeft gecomponeerd. In een
onlangs gepubliceerde muziekencyclopedie staat Show Boat gecatalogeerd bij de
operette, de volkse opera en ten slotte ook bij de muzikale komedie. Voorts
heeft de jazz overvloedig inspiratie gezocht in de „blanke" Amerikaanse muziek,
en ook de „ernstige" muziek in Amerika onderging de invloed van de muzikale
komedie. In heel deze warboel, waarin men nog nauwelijks het ene genre van
het andere kan onderscheiden, is de musical a.h.w. de sleutel geworden tot het
geheim. Hij staat in het centrum van een veelzijdige muzikale stroming.
Wie maar even de radio opzet, hoort wel direct dat er veel kaf zit tussen het
koren van de Amerikaanse ontspanningsmuziek. Maar met de musical is het
anders gesteld: samen met de goede jazz, en trouwens am dezelfde reden,
vertegenwoordigt hij het beste van deze nieuwe muzikale stroming. Steeds meer
blijkt hij onmisbaar te zijn: naast symfonieen, concerto's, sonaten, blijkt er steeds
meer behoefte te komen aan kwaliteitsmuziek die iedereen aan kan spreken.
De grootste betekenis van de musical schijnt te zijn, dat hij het best de kloof
overbrugt die was ontstaan tussen de klassieke muziek en de populaire. Juist
deze kloof was het muzikaal probleem van onze tijd. Zij die deze of stand al te
bewust wilden overbruggen, hebben soms meer een aantal experimentele eigenaardigheden gebracht dan werken die onmiddellijk en helemaal voldoening
schonken. Blijkbaar waren alleen de Amerikanen in staat om hier te slagen:
muziekhistorisch zijn zij vrij van „complexen", hun componisten laten de stroom
maar vloeien, heel natuurlijk; zij stellen zich niet te veel vragen. Het klinkt
misschien wat cynisch, in ieder geval paradoxaal, maar het beste van de Amerikaanse muziek schijnt nogal te beantwoorden aan de theoretische eisen welke
Rusland aan de muziek stelt en waaraan de Russische componisten niet zo gemakkelijk voldoen. Sjostakovitsj is zich daar na zijn mislukte operettepoging
(Moscow-Cheryemushki van 1959) wellicht van bewust geworden. Zonder de
jazz, die over de hele wereld een nieuwe stoot heeft gegeven aan de muziek, is
geen moderne muziekkunst meer denkbaar, en de Russen hebben geen jazz
gekend.

Alles tezamen is deze geschiedenis, waarvan de cultuurhistorische betekenis
zich helemaal niet tot het terrein van de muziek beperkt, wel merkwaardig.
Op het ogenblik dat de creatieve kracht van de operette bij ons began af te
nemen, rond de eeuwwisseling, is een zaadje naar de Nieuwe Wereld overgewaaid, het heeft daar een uiterst vruchtbare bodem gevonden, werd er gevoed
met nieuwe sappen. Het heeft zelf nieuwe vruchten en nieuw zaad voortgebracht. Intussen doen wij krampachtige pogingen om oude planten in het leven
te houden. Het is alsof wij te trots zijn am ons voordeel te doen met wat in
Amerika gegroeid is. We erkennen niet graag dat Amerika, het rijke kind, ons
op muzikaal gebied — vooral dan in de goede populaire muziek — flink bezig
is voorbij te streven.

Politiek
Overzicht

D

INTERNATIONA AL

E reeks communistische partijcongressen, waarover wij in ons vorig overzicht berichtten, werd in januari 1963 voortgezet met het congres der
Socialistische Eenheidspartij van Duitsland van 15 - 21 januari in 0.-Berlijn.
Aan dit congres werd bijzondere betekenis gehecht, daar Chroestsjef zelf optrad
als hoof d der Russische delegatie, die verder bestond uit een aantal specialisten
op ideologisch gebied. Zijn aanwezigheid meende men te moeten verklaren uit
de noodzakelijkheid am het prestige van de 0.-Duitse leider, Ulbricht, dat sterk
geleden had door de ernstige crisis, waarin de economie van zijn land verkeerde,
op te vijzelen en tevens am de SED duidelijk te maken, dat Naar plants aan de
zij de van Rusland was en niet van Peking. Verder meende men, dat Rusland
mogelijke nieuwe initiatieven zou nemen i.z. W.-Berlijn en dat hier het conflict
Moskou-Peking scherper zou warden gesteld en misschien tot een breuk zou
uitgroeien. Een ogenblik verwachtte men, dat ook China een delegatie ander
leiding van een der prominenten zou sturen, maar het bleek tenslotte toch
dezelfde delegatie te hebben gezonden, die ook de andere congressen reeds had
bijgewoond. Wel was in O.-Berlijn voor bet eerst sedert 1948 een Joego-Slavische delegatie aanwezig, die buitengewoon hartelijk begroet werd oak al kwam
zij geenszins als rouwmoedige zondares een reeks zelfbeschuldigingen uitspreken
en volkomen trouw belijden aan Chroestsjefs leiding.
Zowel Ulbrichts rede als die van Chroestsjef 'bleken gematigd te zijn. Wat
Berlijn betreft verklaarde de laatste geen haast meer te hebben met de regeling
van de kwestie — vier jaren geleden stelde hij zijn eerste ultimatum — en moet
0.-Duitsland dus tevreden zijn met de bijna anderhalf jaar geleden gebouwde
muur. Ulbricht had tevoren al, getrouw aan de partijlijn van de laatste maanden,
aangedrongen op onderhandelingen met Bonn om via een minimum van correcte
betrekkingen tot een akkoord te komen over de Duitse hereniging. Ook t.a.v.
de geschillen met Peking was Chroestsjef tamelijk gematigd; hij achtte de tijd
nog niet gekomen om deze geschillen op een grate conferentie van alle partijleiders te 'bespreken, daar in dat geval de bestaande tegenstellingen mogelijk
slechts zouden warden verscherpt; men moest de ideologische polemieken laten
rusten om zich te bezinnen, waarna men tot de ontdekking zou kunnen komen,
dat de tegenstellingen nu erg overschat werden. De Chinese delegatieleider, die
in afwezigheid van Chroestsjef sprak, herhaalde echter de oude voorstellen om
op een bijeenkomst van alle communistische partijen de ideologische standpunten te bespreken maar werd bij de verdediging van zijn opvattingen en de daarop
volgende heftige aanvallen op het Joego-Slavische revisionisme door de aanwezigen uitgefloten. Tot nu toe is er van een werkelijke bezinning weinig
gebleken; de kranten van beide partijen blijven elkaars standpunt uitmaken voor
alles wat in het communistische jargon lelijk is.
Het gematigde optreden van Moskou moet echter niet warden uitgelegd als
een verandering van principe. Chroestsjef bligt zowel tegenover Peking als
tegenover het Westen vasthouden aan zijn opvattingen, maar misschien onder
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invloed van Gomulka in Palen en Tito in Joego-Slavie, waarmee hij kort voor
het partijcongres langdurige en herhaaldelijke besprekingen heeft gevoerd,
meent hij tactisch te moeten optreden en de zaken niet op de spits te drijven.
T.a.v. het Westen houdt hij vast aan zijn Marxistische overtuiging, dat het
kapitalisme gedoemd is ten gronde te gaan, waarna het wereldcommunisme kan
worden gevestigd. Hij wil echter de .begrafenis niet vethaasten door een atoomoorlog te ontketenen, daar hij de offers dan te groot acht in verhouding tot de
te behalen overwinning. Dit gematigde optreden van Rusland was een van de
oorzaken van een nogal optimistische getinte rede over de State of the Union
door Kennedy op 14 januari uitgesproken. Met een zekere trots wees hij op
successen van de Amerikaanse buitenlandse politiek in Berlijn, Laos, Vietnam,
Kongo en natuurlijk Cuba; verder op de moeilijkheden in het communistische
blok, waar hij toenemende nationalistische stromingen en grotere economische
moeilijkheden constateerde. Hij was realist genoeg om hier echter aan toe te
voegen, dat de geschillen tussen Rusland en China alleen maar de manier
betroffen om het door beiden beoogde doel te bereiken. Optimistisch was Kennedy ook over het succes van de ontwikkelingshulp, waarvoor hij tengevolge
van het Chinese optreden tegen India en de Russische pogingen om op Cuba
aanvalsbases op te richten nieuwe kansen zag.
Te optimistisch was hij over de resultaten van zijn besprekingen met de Engelse premier, Macmillan, in december '62 in Nassau en de daar geplande
vorming van een multilaterale NAVO-kernmacht, evenals over de ontwikkeling
van de Europese integratie. Vooral de opmerking elders in zijn rede, dat ontbinding inherent is aan het communistische systeem, was ongelukkig juist op
het ogenblik, dat de eenheid in het W. kamp weer eens ver te zoeken was. Het
is eigenlijk diep treurig, dat het W. het slechts eens is, zolang Chroestsjef dreigt,
maar nauwelijks slaat hij een andere toon aan en praat hij over vreedzame coexistentie of de W. halfgrote en heel kleine landen beginnen weer vrolijk onderling
te ruzien.
Reeds in 1961 besloot de Engelse regering o.l.v. Macmillan onderhandelingen
aan te knopen met de EEG over toetreding; in voorafg,aande jaren had Engeland de gelegenheid gehad om deel uit te maken van de toen nog op te richten
gemeenschap, maar die geweigerd; daarna was het er toe overgegaan naast en
zelfs tegenover de EEG een Europese Vrijhandels Associatie te stellen, die
echter geen groot succes bleek te zijn. Toen eindelijk in Engeland het begrip was
doorgedrongen, dat het hoorde bij het Europa van de Zes, bleken er in de EEG
geen principiele ibezwaren tegen de toetreding integendeel — maar was het
ook zonneklaar, dat er lange en moeilijke onderhandelingen zouden moeten
worden gevoerd voor met het eens zou zijn over de voorwaarden, waarop Engeland zich zou willen en kunnen aansluiten. Tijdens deze besprekingen toonden
velen in Engeland zich niet bijzonder enthousiast over Macmillans plan; towel
in conservatieve kring als in de labourpartij bleek hevig verzet; verder voelden
de Gemenebestpartners bitter weinig voor Engelands toenadering tot het vasteland en beschouwden de landen aangesloten bij de EVA zich min of meer door
hun grote partner in de steek gelaten. Toch boekte men — zij het dan langzaam
en misschien te langzaam vooruitgang en groeide de verwachting, dat
Macmillan er in zou slagen een voor Engeland en de Zes EEG-landen aanvaardbaar akkoord tot stand te brengen. Dit is echter tenslotte mislukt door toedoen
van de Franse president, de Gaulle.
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Op 14 januari hield laatstgenoemde een monoloog, die als persconferentie
was aangekondigd, waarin hij uitvoerig sprak over Engelands toetreding tot de
EEG. In het kart kwam zijn 'betoog neer op het constateren van het feit —
volgens hem —, dat de zes continentale staten van het verdrag van Rome dezelfde economische structuur bezitten; dat er tussen hen geen politieke geschillen
bestaan en geen rivaliteit wat betreft de leiding; dat Engeland insulair is en te
veel verbonden met allerlei overzeese gebieden; dat toetreding van Engeland
tengevolge zou hebben, dat andere staten — en speciaal die, welke tot de EVA
behoren — het voorbeeld van Engeland zouden willen volgen, waardoor een
totaal andere gemeenschappelijke markt zou ontstaan dan in het verdrag van
Rome was voorzien; dat deze uitbreiding problemen zou scheppen voor de
economische betrekkingen met talrijke andere staten en speciaal met de V.St.,
hetgeen zou leiden tot een Atlantische unie, die geheel afhankelijk zou zijn van
de V.St. Frankrijk wil echter een werkelijk Europese constructie, waartoe Engeland wel mag toetreden, maar dan zonder beperkingen en zonder voorkeursbehandeling; op dit ogenblik wilde hij alleen de mogelijkheid open laten voor een
associatie-avereenkomst am het handelsverkeer te beschermen.
Is het waar, dat de Zes praktisch dezelfde economische structuur hebben? Ons
land is wat zijn handel betreft sterk georienteerd op W.-Duitsland en daarna
op Engeland. Dat er geen politieke geschillen bestaan in de EEG, kan de Franse
president beter weten, want de werkelijke achtergrond van deze houding van
Frankrijk is juist de politieke opvatting van de Gaulle over het toekomstige
Europa; wij bedoelen niet zijn „Europe des patries" waartegen de Ned. minister
Luns zich terstond heeft verzet, want ook Engeland voelde bij een ev. toetreden
niets voor een prijsgeven van ook maar het geringste deel van zijn souvereiniteit
aan, een supra-nationaal gezagsorgaan in Europa; maar wij bedoelen de Franse
conceptie van een Europa ander leiding van Frankrijk, dat dan als een soort
derde macht zou fungeren; in brede kringen buiten Frankrijk is men het met
deze visie van de Gaulle niet eens. Geen rivaliteit wat betreft de leiding? Is de
Gaulle er zo zeker van, dat-W.-Duitsland — ook al is het nu nauw met Frankrijk verbonden en misschien nog niet Frankrijks gelijke — op de duur niet zal
proberen de leiding in Europa van Frankrijk over te nemen? Frankrijk torpedeerde de Engelse pogingen am zich 'bij de Zes aan te sluiten uit politieke
overwegingen; het weet, dat als Engeland er bij komt het voor Frankrijk moeilijker zal zijn am alleen de lakens uit te delen. In 1961 was het echter nog niet
sterk genoeg am dit openlijk te zeggen, maar alle bezwaren, die hij nu opsomt,
bestonden toen ook.
Is de Gaulle werkelijk zo bang, dat de EEG zal verwateren als er elf of
dertien of achttien landen toe zouden behoren? In elk geval heeft hij zelf aan
Denemarken meegedeeld geen bezwaar te hebben tegen toetreding van dit land
tot de EEG. Hiertegen hebben ook de vijf andere landen geen bezwaar, maar
het was toch prettiger geweest als de Gaulle had gezegd, dat de EEG gaarne
de toetreding van Denemarken zag; het zou iets minder autoritair hebben geklonken. Ook zullen de problemen als Engeland later wel rijp is voor Europa
niet minder zijn; ook dan zullen andere landen dit voorbeeld willen volgen en
ook dan zal deze vergrote gemeenschap haar economische betrekkingen met b.v.
de V.St. moeten regelen. Zal zij dan wel in staat zijn haar onafhankelijkheid te
handhaven, daargelaten dan de vraag of de V.St. er werkelijk op uit zijn deze
aan te tasten?
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Ofschoon de W.-Duitse Bondsrepubliek, Italie en de Benelwdanden het in
het geheel niet eens waren met de houding van Frankrijk, veranderde dit voor
de Gaulle niets. De verdere besprekingen in Brussel hadden dan ook weinig
zin en werden alleen gerekt, omdat men hoopte, dat het bezoek van Adenauer
aan Parijs op 21 en 22 januari nog verandering in de Gaulle's opvatting zou
kunnen bewerken. Van alle kanten, ook van W.-Duitse politieke en industriele
zijde, was er bij Adenauer op aangedrongen am het uiterste te proberen om de
Gaulle tot andere gedachten te brengen, maar Adenauer wilde het Frans-Duitse
vriendschapsverdrag niet in gevaar brengen; er zat dus — nogmaals ondanks
unaniem verzet van de Vijf, dus ook van de W.-Duitse delegatie in Brussel met
vice-kanselier Erhard en de minister van buitenlandse zaken, Schroder, — niets
anders op dan de onderhandelingen op 28 januari af te breken, waarmee een
ernstige crisis in de EEG ontstond.
In dezelfde persconferentie van 14 januari antwoordde de Gaulle op het
aanbod van president Kennedy am deel te nemen aan de multilaterale atoomstrijdmacht binnen de NAVO, zoals ter sprake was gekomen op de conferentie
tussen hem en Macmillan in Nassau. De Gaulle wees het voorstel af, daar hij
er niet zeker van was, dat de V.St. hun kernmacht ook inderdaad zouden gebruiken voor de verdediging van Europa, maar bij het inzetten van hun macht
allereerst bedacht zouden zijn op hun eigen belangen. Hij vindt het daarom van
essentieel belang voor de onafhankelijkheid van het souvereine Frankrijk en
voor de verdediging van Europa, dat zijn land kosten noch moeiten spaart om te
beschikken over een eigen force de frappe; wel is hij zo vriendelijk te erkennen,
dat ev. actie van deze kernmacht liefst gecombineerd zou moeten warden met
die van de bondgenoten, maar van integratie van de Franse in een NAVOkernmacht kan Been sprake zijn. Dat behalve Engeland ook Italie en W.-Duitsland zich met het voorstel van Kennedy verenigden, deerde de Gaulle niet.
Tijdens het boven reeds vermelde bezoek van Adenauer aan Parijs werd een
verdrag van samenwerking, tussen de twee landen ondertekend, dat de grondslag
vormde voor een as Parij s-Bonn. Het is de bezegeling van de politiek van verbroedering, die beide staatslieden de laatste jaren hebben gevoerd, en moet een
einde maken aan de eeuwenoude tegenstelling tussen de twee landen, die Europa
herhaalde malen in een slagveld veranderde. Het voorziet in nauwe samenwerking op talrijke gebieden en in regelmatige bijeenkomsten willen beide
landen komen tot een gelijkgericht optreden in kwesties van buitenlandse politieke aard, b.v. de Europese gemeenschappen en Europese politieke samenwerking. Waar was echter de samenwerking en het gelijkgericht zijn in de op dat
ogenblik aan de orde zijnde kwestie van Engelands toetreding tot de EEG? Wat
verstaat de Gaulle ander samenwerking? Ziin wil aan anderen opleggen? Hoe
belangrijk deze overeenkomst ook moge zijn, vragen velen zich toch af of
W. -Duitsland zich de weelde kan veroorloven am terwille van Frankrijk moeilijkheden met de V.St. te riskeren. Voor de verdediging van W. Berlijn heeft
het de Amerikaanse kracht nodig, te meer daar de Gaulle zelf erkent, dat de
Franse kernmacht altijd te klein zal blij ven vergeleken met die van de V.St. en
Rusland. De Gaulle schijnt te menen, dat het gevaar van de S.U. voor Europa
geringer is geworden; hij zou de breuk tussen Moskou en Peking niet zien als
een ideologisch conflict maar als een conflict tussen blank en geel, zodat Rusland zich tenslotte zal moeten aansluiten bij het blanke kamp, dus 'bij Europa.
Dan zou de Gaulle's ideaal van een Europa van de Atlantische Oceaan tot de
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Oeral verwezenlijkt worden. Men staat nogal sceptisch tegenover deze opvatting
en in W.-Duitsland staan met name Erhard en Schroder niet achter Adenauer
in zijn pogen om met Frankrijk in zee te gaan.
De gesloten overeenkomst moet door de resp. parlementen worden goedgekeurd; in Frankrijk levert dit geen moeilijkheden op, maar in W.-Duitsland
gaan er vooral na het bruuske optreden van Frankrijk tegenover Engeland stemmen op om tenminste de behandeling in de Bondsdag uit te stellen tot de
EEG-lucht wat is opgeklaard.
J. Oomes
BELGIE

Hebben de politieke partijen en de regering een welbepaalde doctrine wat de
Europese integratie en de Europese supra-nationale instellingen betreft? In het
licht van de vrij heftige reacties die losgekomen zijn na de mislukte onderhandelingen tussen de EEG en Groot-Brittannie zou men de vraag bevestigend
moeten beantwoorden. Bij monde van de heren Spaak en Lefêvre schaarde de
regering zich aan de zijde van hen die boze woorden over hadden voor generaal
de Gaulle en die de toetreding van Engeland tot de EEG blijven beschouwen als
een Joel dat zo snel mogelijk dient gerealiseerd te worden. In die sfeer schaarde
de Senaat zich zonder voorbehoud aan de zijde van minister Spaak, die zich
voordien met ongewone heftigheid tegen Frankrijk en voor de Angelsaksers
had uitgesproken.
Enkele dagen later scheen die eensgezindheid al niet meer zo volledig. Vooral
in conservatieve C.V.P.-kringen nam men de verdediging van de Gaulle's Europese politiek op, en ook dhr. Scheyven plaatste zich op een ander standpunt dan
de regering, minister Spaak en de leiding van zijn eigen partij. Voor de grootste
regeringspartij eindigde de maand januari dan ook in een ietwat onklare sfeer
en in een kritische stemming tegenover een kwestie van 'buitenlands beleid die
voorheen geen betwisting had uitgelokt.
Tot een ontwrichting van de regeringspolitiek of een ernstige spanning in de
C.V.P. schijnt dit overigens niet te zullen leiden. Daarvoor blijft deze vorm
van verzet te zeer beperkt tot kleinere groepen, en voor zover het zich uitbreidt
tot aan de basis, uit het zich zo discreet, dat er weinig stuwkracht van uitgaat.
We bedoelen hier dan voomamelijk de tegenstand welke in landbouwkringen
geboden wordt tegen Engelands toetreding. Publiek heeft de minister van landbouw zich niet tegen het Britse lidmaatschap uitgesproken, maar het is geen
geheim dat noch hij, noch de representatieve boerenorganisaties hic et nunc de
toetreding van Engeland wensen. Ze willen de thans reeds zo moeilijke landbouwintegratie voorlopig voortzetten in het raam der Zes Landen, alvorens er
nog een partner bij te halen. In Duitse landbouwkringen b.v. liggen de verhoudingen niet anders. Deze positie heeft echter niet geleid tot het publiek
bestrijden van de politiek der vijf EEG-landen en van Engeland, en pro-Gaullistische pleidooien hebben de landbouwmilieus niet gehouden.
Wie hier dieper op ingaat, stelt vast dat de Belgische partijen en de regering,
ondanks de huidige pro-Engelse en anti-Franse stemming, ten slotte geen duidelijke principiEle houding hebben tegenover de verschillende vormen van Europese integratie.
De leiding van de C.V.P. en premier Lefêvre worden sterk beinvloed door
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dhr. Monnet en zijn omgeving, en sedert Monnet, na een periode van gematigde
verklaringen, plotseling nogal scherp positie nam tegen de Gaulle's beleid, wist
men dat dit voorbeeld navolging zou vinden. Dat is dan ook gebeurd.
In de B.S.P. werden eveneens scherpe woorden gericht tegen Parijs, maar ook
daar sloot alles toch niet als een bus. Ideologisch gezien is het bevreemdend hoe
gering de inspanning is van de continentale Europese sociaal-democraten om de
Europese integratie in haar huidige vormen te toetsen aan hun 'beginselen inzake
monopolistische machten. De enkele ontwerpen inzake economisch machtsmisbruik die voorbereid warden in E.E.G.-raam kunnen toch niet opgevat worden
als een adekwate en doeltreffende socialistische bijdrage tot de democratische
orientering van de Europese economische politiek.
Anderzijds is het opvallend dat de houding van de Labour-partij
ze keurde
Macmillan's toenadering tot de EEG of afbreuk doet aan de eensgezindheid
van het Europese socialisme. De eenheid van actie onder de socialisten is overigens nooit een houding gebleken die tegen de dagelijkse beproevingen 'bestand
was.
Tenslotte is de anti-Franse houding in Belgie zeer snel milder geworden
door de traditionele Fransgezindheid van de Belgische Fransschrijvende pers.
Enkele dagen na het afspringen van de besprekingen werden zowat overal
pogingen merkbaar om het vraagstuk te onttrekken aan de polemische sfeer.
Wie ooit een realistische studie maakt van de Belgische pers en van de krachten
die haar bewegen, vindt hier stof te over.
***

Weinig spanning in de andere domeinen van de Belgische politiek, waar de
afhandeling der begrotingen verder haar 'beslag krijgt.
In twee speciale commissies waarin de regeringspartijen zitting hebben, treden
er echter nog steeds aanzienlijke verschillen aan de dag.
Er bestaat een zogenaamde contactcommissie die de wetsontwerpen inzake
Vlaams-Waalse verhoudingen bestudeert om een coOrdinatie te vinden tussen de
standpunten van de C.V.P. en de B.S.P. Er gaat geen week voorbij zonder dat
geruchten doorsijpelen (en al dan niet gelogenstraft worden) over het taalstatuut dat men voorziet voor de Brusselse agglomeratie, de universiteitsstad
Leuven, enz. Voorlopig heeft men de indruk dat voor de huidige regering de
tijd van verder strekkende initiatieven voorbij is. Oorspronkelijk zou de Vlaamse
rechterzijde dit nooit aanvaard hebben, maar psychologisch en ook taktisch
schijnen er reeds velen van overtuigd dat het misschien niet goed is verder aan
te dringen.
In dat geval zou de balans van het regeringsbeleid inzake de Vlaams-Waalse
verhoudingen al in grote liinen vastliggen. Het saldo is zeker veel geringer dan
aanvankelijk van Vlaamse verwacht wend. Dit schijnt echter een
zich steeds herhalend politiek verschijnsel te zijn, niet alleen inzake taalwetgeving.
***

Daarnaast bestaat een commissie die de grondwetsherziening voorbereidt, en
waarin eveneens uitsluitend de twee regeringspartijen vertegenwoordigd zijn.
Ook deze commissie schijnt zich in een moeilijke faze te bevinden: het federalisme krijgt namelijk geen kans, maar anderzijds worden van Waalse zijde min of
meer federalistische elementen voorgesteld, zoals 'b.v. een geografische senaat,
35
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of een senaat waarin het meerderheidsquorum derwijze zou berekend worden
dat de Vlaamse numerieke meerderheid zich niet op de gewone manier kan
uiten. Deze voorstellen komen vooral uit de Waals-socialistische hoek. De
C.V.P. beroept zich steeds op haar beslissingen van het congres te Oostende, die
geen plaats laten voor het federalisme, maar op een niet steeds duidelijke wijze
een stelsel van bijzondere meerderheden voorzien voor wetten die de VlaamsWaalse verhoudingen raken. Het geheel der voorstellen die ter tafel liggen,
wekken in Vlaanderen een onbehaaglijke indruk, vooral omdat ze ingegeven
schijnen te zijn door een bezorgdheid om toch vooral de Waalse openbare
mening niet te ontstemmen, zelfs indien die ontstemming niet steunt op de
talrijke feitelijke vormen van achteruitstelling waaronder Vlaanderen gebukt
gaat sedert meer dan een eeuw.
Ook deze gevoelssfeer is een element in de beoordeling van de Belgische
machtsverhoudingen, en latere generaties zullen misschien niet bereid zijn al
datgene als vanzelfsprekend te aanvaarden wat nu zonder veel tegenspraak door
Vlaamse politici op de koop toe wordt genomen.
***

Een ongewoon strenge en lange winter ontredderde de bevoorrading in brandstoffen. Begin februari werd een verhoging van de broodprijs aangekondigd.
Indien de regeringscoalitie niet steunde op de twee grootste partijen en op de
grootste sociale organisaties van het land, zou er rond de kolenschaarste en de
duurdere volksvoeding zeker een scherpe agitatie gevoerd worden. Nu is daar
niets van te merken. Zelfs het Kolendirectorium geniet officieel zoveel goodwill, dat er tot nog toe geen al te precieze vragen gesteld worden. Het Kolendirectorium zelf heeft trouwens nogal afkeurend gesproken over de particuliere
kolenhandel, en indien er ooit maatregelen voorbereid werden, zouden ze denkelijk gericht zijn tegen de prive-sector, vooral dan de distributie.
De kolenschaarste en de manier waarop ze in de politiek behandeld wordt,
noopt een onpartijdige waarnemer tot beschouwingen over de betrekkelijkheid
van heftige reacties tegen een of andere sociale kwaal. Naargelang de pressure
groups al dan niet aan het regeringsbeleid deelnemen worden misstanden en
tekorten aangeklaagd of met min of meer berusting aanvaard. Wat de economische politiek betreft: ondanks de tot een hulpwetenschap uitgegroeide prognosemethodes, volstaat het dat de thermometer wat lager daalt dan gewoonlijk, am
aan de economische politiek en aan het micro-economische beleid van honderdduizenden gezinnen een ander beeld te geven dan voorzien was. Aan de soevereine ongevoeligheid en onkwetsbaarheid van de programmatoren verandert dit
natuurlijk niets, en macro-economisch zullen de componenten van het nationaal
inkomen zich waarschijnlijk wel gedragen zoals de theoretici het voorzien en
ge-extrapoleerd hadden. Maar dan blijft het toch nog waar, dat er maatschappelijke en menselijke werkelijkheden en ervaringen zijn die buiten dit wetenschappelijke raam vallen. Wat gedurende deze winter in Belgie gebeurt, versterkt
alweer een psychologische trek van de bevolking: een vrijwel volledig ongeloof
in de doelmatigheid van zekere vormen van overheidszorg en overheidsbeleid,
en een vernieuwd vertrouwen in de doelmatigheid van een keihard individualistisch optreden. Het lijkt ons een conclusie die dichter bij de werkelijkheid staat
dan de wijsheid van vele wetenschappelijke colloquia, seminarian en congressen.
H. de Bruyne
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een meer religieuze vraag. Het religieuze
feit van deze tijd werd onlangs door Ida
F. Gärres omschreven als „een herontdekking van het religieuze gehalte van
Het meest opvallende in het verschijnde 'natuurlijke' werkelijkheid" (Lekegesel „Teilhard de Chardin" is het succes
dachten over het Celibaat, Brand, 1962,
van deze moeilijke schrijver. Dit succes
blz. 9). Als daar de reden van het succes
kan niet te danken zijn aan een volstrekte
zou liggen, dan zou dat zijn omdat Teilnieuwheid van zijn ideeen, Zijn gering
hard optreedt als een religieuze voorman.
aantal verwijzingen naar anderen zou dit
Inderdaad tonen zijn geschriften tekens,
misschien wel kunnen suggereren. De indie er op zouden kunnen wijzen dat zij de
gewijde weet, dat bijna alles wat Teilneerslag zijn van een vooral mystieke
hard schreef reeds gezegd was door anervaring. Er zijn teksten van Teilhard,
deren (o.a. Ravaisson, Lachelier, Boudie dit in zijn als wetenschappelijk aantroux, Cl. Bernard, Bergson, Leroy e.a.).
geboden werken uitdrukkelijk ontkennen.
Hieraan is zijn succes dus niet te danken.
Hij schrijft in Het verschijnsel mens:
Een gedachte is succesvol als ze een
„Men zou mij, die leeft in het hart van
werkelijk bestaande vraag beantwoordt,
het Christendom kunnen verdenken van
en dat op de wijze doet, die de vrager op
een poging om langs slinkse weg een
dat ogenblik het liefste ziet. De succesapologie voor het Christendom binnen te
voile schrijver schrijft precies dat wat
smokkelen. Evenwel ook hier spreekt
men graag leest. De vragen die men stelt,
niet de overtuigde gelovige, maar de naen de antwoorden die men daar graag op
tuurwetenschappelijke werker" (Aulahoort (omdat men ze herkent als een
uitg. blz. 246).
verlenging van zijn eigen gedachten),
Hij moest dit zeggen, want in 1924
verschillen van generatie tot generatie.
werd hij naar China gezonden, omdat,
Een generatie is juist een menselijke vaschrijft zijn familielid Claude Aragonnes,
rieteit waarvan de leden ter wereld kohij een ongewenste (geestelijke) invloed
men, begiftigd met zekere typische kenhad op de jeugd. Hem werd verzocht
merken, disposities en voorkeuren, die
zich daar terug te trekken en zich te behen een gemeenschappelijk aanzien geven,
perken tot 'outer wetenschappelijk werk.
dat hen dan onderscheidt van een vorige
Daarin is hij niet geslaagd. Hij geeft dit
generatie (Ortega y Gasset). Als Teilin zijn publieke geschriften niet toe, wel
hard nu zo'n succes heeft, dan zal hij
in zijn persoonlijke brieven. In 1941 dejuist de kenmerken en disposities van
finieert hij zijn werk in zo'n brief als
deze generatie getroffen hebben. Dit is
„scientifico-religieuze" (Nouvelles lettres
iets wat Teilhard wist. Hij nam dan ook
de voyage, Grasset, 1957, blz. 64), in.
vaak zeer bewust als motto: „sicut scin1942 als „scientifico-philosophico-religitilla in arundineto". Hij beschouwde zich
eux- (ib. blz. 77) en in 1952 bekent hij:
als de vonk in een droge en dorre rietbos.
„Ik ga door met het schrijven van artike
Hij speelde daar opzettelijk op in, maar
len, die men schijnt te accepteren, men
dan niet als filosoof, niet als wetenschapmoet dan ook zeggen, dat zij zich schijnper, en niet als dichter. Het is eigenlijk
baar (en apparence) tot het technische
eigenaardig dat in 1957 en in 1962 het
beperken" (ib. blz. 152). Zijn eigenlijk
H. Officie alle twee de keren vooral
doel heeft hij steeds gezien als „personseminaristen waarschuwde tegen te veel
naliser le Monde en Dieu" (Lettres de
Teilhard. Het is bij deze categorie van
voyage, Grasset, 1956, blz. 200): Wemeer religieus geinteresseerden, dat men
reld en God te verbinden. Hier ligt ook
de „blindergebene politische Anhanheel het verschil tussen Teilhard en zijn
ger- van Teilhard vindt. Dit schijnt er
reeds genoemde voorgangers. Die gereeds op te wijzen dat Teilhard vooral
bruikten hun leer niet zozeer met een
succesvol is bij het beantwoorden van
dergelijke religieuze bedoeling: het herEen zeer succesvol exponent van
de nieuwe „moderne devotie"
Pater Pierre Teilhard de Chardin

572

FORUM

ontdekken van het religieuze gehalte van
de natuur. In dit verschil ligt Teilhards
succes bij de godsdienstige moderne mensen. Wat Teilhard probeert te doen is
ook juist hun grote moeilijkheid. Dat wat
de godsdienstige mens gewoontegetrouw
„wereld- pleegde te noemen en dat wat
de Navolging steeds weer beschrijft als
de „ijdelheid der ijdelheden - is plotseling
ontploft in een alles omverwerpende ontwikkeling, die evenals de grond hiervan
zonder God scheen. Door het succes van
deze ontwikkeling zijn er veel nieuwe
vragen ontstaan aangaande de verhouding God-Wereld.
Deze moeilijkheid kende Teilhard al
zeer jong. Hij schreef over zijn kinderjaren: „Ik hield veel van de kleine Jezus,
maar in feite lag mijn ware Ik ergens
anders, ik trok me terug in de overweging, in het bezit en in het bestaan van
een verborgen stuk ijzer: mijn afgod".
De twee appds van God en de Natuur
blijven zijn hele leven beheersen. Hijzelf
schreef dat zijn leven niets anders was
dan een doordenken van deze conflictsituatie. Toen hij 25 was schreef hij:
„Tussen de God van omhoog en de God
van vooruit is er steeds een strijd in het
diepste van mijn ziel, door de voortdurende coexistentie en de onoverwinnelijke samensmelting in mijn ziel van de
Kosmische en de Christelijke zin". „Un
effort pathètique pour concilier la nature
et l'evangelisme" (cf. voor dergelijke bijzonderheden: Nicolas Corte, La Vie et
l'Ame de Teilhard de Chardin, Parijs,
Fayard, 1957). Hij vroeg raad aan zijn
geestelijke leidsman. Die zei hem dat God
op het kruis evenzeer zijn natuurlijke
ontwikkeling verlangde als zijn bovennatuurlijke. Dit blijkt zijn grote conflict
geweest te zijn: het verbinden van het
stoffelijke en het geestelijke, een reactie
tegen een houding die in zijn tijd, dieper
nog dan het Cartesianisme, het Suarezianisme bood. Suarez zelf heeft ooit geschreven over een „vinculum substantiale-, Leibniz sprak erover, Sertillanges
schreef dat men dit in de dynamiek zou
moeten zoeken, Teilhard vond het in de
evolutie. We kunnen wellicht zelfs het
ogenblik terugvinden waarin hem dit
duidelijk werd.
In 1926 hield tijdens een bootreis een

geleerde een blijkbaar positivistische inleiding op de evolutie-leer. Teilhard was
er bij aanwezig. Hij schreef er over naar
zijn familie: „Eergisteren zette een zeer
sympathieke professor van Harvard ons
uiteen hoe hij het ontwaken van de gedachte in de dieren-reeks zag. Ik dacht
aan de afgrond die de intellectuele wereld waarin ik me beyond en waarvan ik
de taal begreep, scheidt van de theologische en romeinse wereld, waarvan ik het
taalgebruik ook ken. Na een eerste schok
op de idee dat die wereld en deze even
werkelijk kunnen en moeten zijn, heb ik
tot mezelf gezegd, dat ik nu wellicht in
staat zou zijn om, terwijl ik de taal van
de eerste wereld zou spreken, er legitiem
dat in uit te drukken, wat de andere bewaart en herhaalt in woorden, die voor
velen onbegrijpelijk geworden zijn. Hoe
eigenaardig het op het eerste gezicht
ook zou kunnen lijken, ik heb mezelf toen
gerealiseerd dat, hic et nunc, Christus
niet vreemd was aan de gedachten van
Professor Parker, en dat men hem met
behulp van enkele verbindende tussenfasen van zijn positivistische psychologie
over zou kunnen doen gaan naar een
zeker mystiek perspectief" (L.D.V., biz.
92).
Ook hier weer dezelfde moeilijkheid:
hoe God en wereld te verbinden. Hij
vindt de verbinding in een evolutionistische interpretatie die de twee ver-een-igt.
Dan begint zijn werk, op die basis. De
ware aard van dat werk zou dan zijn,
niet alleen maar apologetisch, maar veel
meer nog: mystiek. Als dat waar is, dan
kan men vanuit zijn geschriften, en vanuit
zijn persoonlijke, bewonderenswaardige
leven eerder een nieuwe „moderne devotie" verwachten, dan een nieuwe vorm
van wetenschap of filosofie. De dan zeer
begrijpelijke bezorgdheid van Rome wijst
misschien ook in deze richting.
Dr. S. Donders W.P.

Universiteit en Theater
In het Atelier van het Theatre National te Brussei, werd van 3 tot 9 januari
1963 het le Internationale Symposion
voor Toneelonderwijs gehouden, georganiseerd door het Beigische Centrum voor
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Toneel, onder de auspicien van het International Theatre Institute (ITI). Tot
het organiseren van deze studiedagen
was, op voorstel van de Finse delegatie,
besloten op het 9e ITI-congres te Wenen
in juni 1961 en aan de Belgische delegatie, die zich had gehaast twee concrete
thema's op de agenda te plaatsen, werd
de praktische uitvoering toevertrouwd.
De werkzaamheden waren gespreid over
twee commissies, die beiden door een talrijke buitenlandse groep deelnemers werden bijgewoond. Een eerste werkgroep,
geleid door Fons Goris, directeur van de
Studio van het Nationaal Toneel in Belgie, trachtte met voordrachten en demonstraties te komen tot een coi5rdinatie van
de onderscheiden methodes die de stemen lichaamstraining van de toekomstige
acteurs bepalen. Een tweede afdeling, onder het voorzitterschap van Prof. R.
Pouillart (Leuven), stelde zich ten doel
meer inlichtingen te verkrijgen over de
structuur en werkwijze van de dramatische departementen bij de bestaande
universiteiten, om daaruit dan eventueel
conclusies te trekken voor een modelinstituut. Gezien de verregaande technische
complicaties die het eerste thema kenmerken, horen een verslag en commentaar
veeleer in de typische vakbladen thuis;
het tweede thema daarentegen is wel van
aard een bredere interessenkring te bereiken. Vooral omdat ook Noord-Nederland
reeds over een dergelijke instelling beschikt te Utrecht, en Zuid-Nederland
prospectiewerk verricht om over niet al
te lange tijd eveneens te starten, kan het
de moeite lonen de internationale horizon
te verkennen. Des te nuttiger is dit, omdat
er op verre na geen eensgezindheid bestaat over de aard, de bedoeling en de
inhoud van deze universitaire activiteit.
Reeds met de beginreferaten werd het
duidelijk dat er twee sterk verschillende
richtingen zich hebben ontwikkeld. De
professoren Heinz Kindermann (Institut
far Theaterwissenschaft, Wenen) en
Jacques Scherer (Institut d'Etudes Theatrales bij de Sorbonne, Parijs) deelden
mee dat er bij de start van hun departement hevige weerstand was vanwege de
heren literatuurhistorici. Dezen weigerden
mordicus de theaterwetenschap als een
autonome discipline te erkennen, en ter-
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wijl Wenen reeds in 1943 principieel in
het gelijk werd gesteld (voor het Duitse
taalgebied hebben ondertussen ook Berlijn, met Prof. Knudsen, en Keulen, met
Prof. Badenhausen, dezelfde moeilijkhe
den overwonnen), wordt aan de Sorbonne nog altijd geen geldig diploma uitgereikt, doch slechts een certificaat zonder
wettelijke waarde. In de Verenigde Staten bestaat zulk een afgunst niet: daar is
een aanvang gemaakt met de wetenschappelijke scholing gewoon omdat de noodzakelijkheid was ontstaan. De jonge student die zich op een professionele loopbaan hij het theater wenste voor te bereiden, kon niet slagen zonder theoretische
bagage. En dus richtte men dadelijk een
aantal cursussen in, die echter altijd als
nevenvakken beschouwd bleven, terwijl
het hoofdaccent bleef liggen op de praktische opleiding tot acteur of regisseur.
Mettertijd hebben deze disciplines wel
wat meer inhoud en belang gekregen,
maar nooit zo veel dat ze tot een autonomic hebben geleid. Bristol heeft een minnelijke schikking tussen deze beide richtingen gevonden: het legt meer nadruk op
theatergeschiedenis (en heeft daarvoor
het continentale systeem der seminarian
in het leven geroepen) maar stelt toch
ook de praktijk meer op de voorgrond
dan Wenen doet (Parijs doet er helemaal
niets aan).
Deze schakering is niet toevallig, maar
hangt samen met de bedoelingen van de
verschillende instituten. Te Wenen is
men van oordeel dat het geen zin heeft,
naast de zeer degelijke toneelscholen
(Max-Rheinhardt-Seminar) nog eens een
concurrentiemedium op te richten. Daarentegen was men van oordeel dat de
wetenschappelijke studie van het theaterfenomeen teveel aan het toevallige filologische initiatief werd overgelaten, zodat
enerzijds de mensen van het theater al
te weinig vertrouwd waren met de historische evolutie van hun ambacht en anderzijds de vorsende literatuurhistorici
geen begrip hadden voor de eigen eisen
van het theater. Thans drilt men te Wenen jongelui die in beide fenomenen thuis
zijn en dat opent voor hen de mogelijkheid tot een loopbaan als „Dramaturg'',
commercieel en artistiek directeur, archivaris, bibliothecaris of criticus, in een
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zeldzaam geval ook wel eens regisseur,
terwijl er elk jaar meer studenten zich
gaan wijden aan de verdere studie van
het theater van alle windstreken.
Te Parijs ligt het accent voorlopig nog
steeds op de uitsluitend theoretische aanpak van het theater. De professoren
moesten nu eenmaal gerecruteerd worden uit de faculteit van wijsbegeerte en
letteren. Op dit ogenblik haalt men echter
vele leidende figuren uit het hedendaagse
Franse toneel als lectoren achter de katheder, en dit is gemakkelijk te doen omdat de nietwettelijke graad der studies
hier de afwijzing door de hogere gremien
verbiedt. Een toekomst zit er in Frankrijk
nog niet in, maar men heeft al een verrassend groot aantal jonge acteurs bereikt
die uit hun beroepservaring de wetenschap hebben opgedaan dat met talent
en acteursopleiding alleen de hele omvang
van hun taak niet voldoende was verkend. Toch blijft een herorientering van
de Franse theatergewoonten noodzakelijk,
om eens dezelfde kansen te bieden als nu
al te Wenen traditie is. Oak te Bristol
zijn de prospectiedromen nog groen, al
begint er ook in Groot-Britannia een
kentering te komen; maar met de fijne
neus voor het actuele, die men niet zo
direct aan elke universiteit kan vaststellen, legt men zich daar sterk toe op radio-, tv- en filmopleiding, met ruime mogelijkheden van practica. In de VSA is
niet zomaar een eenheidssysteem op te
geven. Naar gelang de uitgebreidheid en
de standing van de instelling, ziet men
ook Braden in ernst en toeleg ontstaan.
Zo bestaat aan enkele grote universiteiten (by. Yale) een systeem dat dicht aansluit bij het Weense; al iets meer afgestemd op de professionele vraag zijn de
grotere instituten met het statuut van
autonome staatsscholen (Iowa, UCLA,
San Jose, Denver en Kansas); uitsluitend
gericht op onmiddellijke inzet van de studenten als regisseurs en acteurs, maar
ook als decor- of kostuumontwerpers,
belichtingstechnici tot schouwburgarchitecten toe, zijn de scholen op religieuze
grondslag (b.v. Catholic University of
Washington); en een ondefinieerbare
hoeveelheid aan technische inwijding en
theoretische bagage leveren de zo typisch
Amerikaanse „liberal art colleges" (zoals

Knox, St. Cloud, Dennison, Dartmouth,
e.a.).
Naast deze uitvoerige ontleding van
eigen opzet, werkwijze en doelstelling zijn
de professoren, gesteund door occasionele
interventies van vertegenwoordigers van
identieke scholen in andere landen, herhaaldelijk in de gelegenheid geweest te
beklemtonen dat de theaterwetenschap op
geen enkel ogenblik zichzelf als een gesloten domein beschouwt. Aan nagenoeg
alle instituten is er een grootse samenwerking en coardinatie met de andere
departementen, zoals archeologie, letterkunde, toegepaste wetenschappen, bouwkunde en vooral sociologie. Te Wenen is
er bij de examinering altijd een steunprofessor aanwezig, terwijl tevens de mogelijkheid openblijft een van deze vakken
als vrije cursus te volgen. Te Parijs doceren professoren uit andere faculteiten
speciale cyclussen; te Bristol wordt graag
een thesisthema opgelegd, dat minstens
twee terreinen omvat; Prof. Lewin Goff
(Kansas) somde zelfs een aantal organische programma's op waar een bepaald
departement essentieel bij betrokken
wordt, o.m. Children's Theater met de
pedagogische faculteit, Language Theater
met de linguisten en Theater Revalidation
Program met de medische en sociologische afdeling, bestemd voor inrichtingen
van strafrechterlijke of geesteshygienische
aard.
Tot een degelijk uitgebalanceerde conclusie is men in deze commissie niet
gekomen, en dat om verschillende redenen. Ten eerste kan men op een toevallige en heterogene samenkomst niet tot
evenwichtige resoluties geraken, daarvoor is minstens een speciale onderzoekcommissie nodig. Ten tweede vallen de
bedoelingen van de verschillende schakeringen absoluut niet samen, en dat sluit
reeds vooraf een principiele harmonie uit.
Ten derde, en dit is wel de voornaamste
factor, waren de standpunten al voor de
bijeenkomst zo scherp ingenomen, dat er
van enige goede geest weinig te bespeuren viel. Nog eens doet zich het debat
tussen de conservatieven en de progressieven voelen. De mensen uit het milieu
van theateracademien of conservatoria
zien zich niet graag de alleenheerschappij
over het theaterambacht ontnemen, en bij
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elke wetenschappelijke uitbreiding of aanvulling van de opleiding vermoeden ze
een aantasten van hun autoriteit. En toch
is niets minder waar.. Door de spijtige
tussenkomst van enkele Belgische vertegenwoordigers bleek duidelijk dat men de
eigen weg van de theaterwetenschap niet
eens vermoedt. Het is menselijk begrijpelijk dat men in de theaterwetenschappelijke instituten uitziet naar toekomstmogelijkheden voor de eigen alumni, maar
primair is het doel om het theater in alle
mogelijke facetten, zowel esthetisch als
technisch en historisch, te achterhalen.
Met de realisatie van een toneeltekst door
de menselijke bemiddeling van de acteur
in een theater, heeft deze bedoeling alleen iets te maken als materiaalbron.
Waar de traditionele milieus een concurrentielichaam vermoeden, staren ze
zich blind op inderdaad aanwezige lokale
aspecten (VSA en in mindere mate Engeland, waar ook Manchester kortgeleden
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een volwaardige faculteit heeft opgericht)
en negeren de eigen resultaten in die
landen waar de kinderziekten al zijn bedwongen. Te lang is het theater overgeleverd gebleven aan de goede wit en/of
de willekeur van de filologie. Dat de
theaterwetenschap tot een totaal nieuw
inzicht leidt, heeft Prof. Kindermann al
bewezen met een zeer gevuld leven, maar
vooral met zijn Theatergeschichte Europas (0. Muller Verlag, Salzburg). Voorlopig belet de nijd nog het juiste besef,
maar we kunnen hopen dat het 10e ITIcongres te Warschau in de loop van dit
jaar de gezonde splitsing der begrippen
zal bereiken, wanneer daar de resoluties
van dit symposion zullen worden voorgelegd. En wie weet, misschien volgt dan
Zuid-Nederland eveneens het goede voorbeeld van Utrecht en (binnenkort) Amsterdam en doet de wetenschappelijke studie van het theater zijn intrede in de
academische wereld.
C. Tindemans

Boekbespreking
GODSDIENST
BERTRANGE, Dr. A., De Bijbel over
het lijden.
SIBUM, Dr. L., De Bijbel
over licht.
Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1962, f 2,90 per deel.
Twee nieuwe deeltjes uit de serie De
Bijbel over ... door twee Bijbelkundigen.
Het lijden, dat in het O.T., getuige vooral het boek Job, nog een haast onoplosbaar probleem vormde, krijgt zin en betekenis in het N.T. in en door Christus.
Eveneens krijgt het begrip licht, dat in
het O.T. reeds een bijzondere betekenis
had, in het N.T. nieuwe zin en symboliek,
vooral in het evangelie van Johannes.
P. van Alkemade
BAAIJ, Dr. A. M., Jhesus collacien. Een
laatmiddeleeuwse prekenbundel uit de
kringen der tertiarissen. Met inleiding en
varianten. (Zwolse herdrukken). W.
E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1962, 311
+ 79 pp., ing., f
De collation die deze editie ons biedt,
lijken zich te poneren als preken van

Christus die Hij houdt bij een reeks verschijningen. De uitgeefster, Zr. Marie
Jose 0.P., betoogt echter, dat 't hier gaat
om fantasievisioenen die niet bestemd
waren voor hoorders en zieners, maar
voor lezers uit de kring van de franciscaanse tertiarissen, 500 jaar geleden. Dit
boek, een Nijmeegse dissertatie, beschrijft
de manuscripten en analyseert ze literair,
spiritueel en taalkundig. Schrijfster merkt
zelf op, dat de inhoud niet meer boeit en
dat de bundel geen artistieke waarde of
bedoeling heeft. Haar proefschrift is er,
niet alleen voor historici, evengoed belangrijk om. De tendens van deze meditaties zal inderdaad weinigen interesseren, en zal vaak irriteren. Voorzover dit
aan de eentonigheid en de overdreven
allegorieen ligt, is dit begrijpelijk, hoewel
onbillijk. Als deze late middeleeuwer debiteert, dat er amper e en pro mille van de
mensheid (of van zijn tijdgenoten?) zalig
wordt (166, vgl. 167, 194), of vlees en
zinnelijkheid kritiseert op een manier die
minstens misverstanden kan veroorzaken
(201, 210, 228, 236, 240), dan ergeren
we ons terecht, al slaan tegenwoordig ta
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lozen naar het andere uiterste door. De
veelvuldige, onverbloemde meditaties
over hel, heiligheid, lijden en versterving,
maar ook over het honingzoete karakter
van de religie bevreemden ons misschien,
maar het is alweer de vraag, welke godsdienstbeleving het zuiverst is: die van de
huidige doorsnee-katholiek of die van de
vijftiende-eeuwse kloosterlingen wier
geestelijk voedsel we in dit boek voorgeP. den Ottolander
schoteld krijgen.
BRAUN, Heinrich Suso, Neun Lahr fiinf
und vierzig. Radiopredigten. TyroliaVerlag, Innsbruck, 1962, 270 pp., D.M.
9.80.
Pater Braun, de Oostenrijkse Capucijn,
spreekt nu reeds zeventien jaar lang om
9.45 uur elke zondag voor de radio en
publiceert thans zijn negende bundel toespraken. Het zijn frisse, originele, pakkende preekjes, telkens van vijf, zes bladzijden, vol begrip van de hedendaagse
mens, rijk aan gedachten en opwellend
uit een door en door christelijk gemoed.
Menig lezer in Nederland zullen ze welP. van Alkemade
kom zijn.
MOSSHAMER, Ottilie, Freundschaftliche Streitgesprfiche mit Klosterfrauen.
Herder, Freiburg, 1962, 192 pp., geb.
DM. 12.80,
Van Ottilie Mosshamer kennen wij het
rijk gedocumenteerde, het onverschrokken en evenwichtig Priester en vrouw;
dit nieuwe boek van dezelfde sociaal-reli-gieuze werkster plaatst de vrouwelijke
religieuzen in onze samenleving. Men kan
hun heldhaftigheid bewonderen; men kan
ze ook ouderwets en wereldvreemd vinden: de elf gesprekken van dit werk gaan
geen materie voorbij, geen moeilijkheid
uit de weg. Telkens treft ons de rijke
concrete ervaring, de grondige ernst en
de zin voor moderne werkelijkheid. In een
levendige en humoristische stijl, met daarbij de verrassend-leuke tekeningen van
H. Helmessen. Aanbevolen.
Em. Janssen
SCHASCHING S.J., Johannes, Nachtgedanken der Politiker, Manager und Pralaten. 2. Auflage. — Tyrolia-Verlag,
Innsbruck, 1961, 196 pp.
De bekende socioloog pater Schasching
schrijft hier, met zijn velerhande sociale
en menselijke ervaring, een bijna religieus
boek. Er zijn beroepen die iemand elk vrij
moment ontnemen: de politiek, de industrie, het sociale dienstbetoon, zelfs het

kerkelijk bestuur; en mensen, in zulke
adembenemende vaart gevat, schrijven
geen dagboeken doch hebben des te meer
nachtgedachten ... Nu fingeert de auteur
een viertal mensen die hun nachtgedachten optekenen: het geweldige van hun
bedrijf, hun menselijke behoeften en contacten, ook hun godsdienstigheid. Het
worden beelden van het hedendaagse bestaan, zijn druk en zijn uitkomst: humoristische beelden, met een overvloed
van concreet beleven, met veel menselijk
evenwicht, met een levendige godsdienstige ernst die altijd weer opduikt.
Em. Janssen
DAUJAT, Jean, Le christianisme et
l'homme contemporain. — Collection
„Siécle et Catholicisme", Mame, ToursParijs, 1962, 400 pp., NF. 13.73.
Dit boek werd voorafgegaan door Idêes
modernes, reponses chrêtiennes en door
Problêmes d'aujourd'hui, reponses chreHennes; het is minder gefragmenteerd, en

lijkt de afgewerkte samenvatting van hetgeen daar verspreid lag. Zijn twee grote
delen, Idêalisme moderne et rêalisme
chretien (acht hoofdstukken), en Humanisme moderne et vie chretienne (zeven
hoofdstukken) hebben iets van een diagnose, met daarna een uiteenzetting; maar
de peilende diagnose blijft ook in het eerste deel te gering, zodat het tweede, de
uiteenzetting, toch niet precies aangepast
is bij de hedendaagse mentaliteit
Hoofdstuk na hoofdstuk biedt ons een
rijke inhoud, en alle samen vormen zij
een uitgebouwde uiteenzetting die zowel
voor persoonlijke lectuur als voor didaktische doeleinden zeer bruikbaar is. Maar,
dunkt ons, van een ideologie uit die in de
allerlaatste jaren ras veroudert.
Em. Janssen
KNUVELDER, Louis, Een leek zoekt
Maria. Geert Groote Genootschap,
Marienburg—'s-Hertogenbosch, 1962, 95
13-11.

Een goed gefundeerde en devote verhandeling over de H. Maagd. Niet altijd vindt
men deze twee eigenschappen verwezenlijkt in geschriften over de H. Moeder
Gods. Soms zijn de argumenten overvloedig, de devotie slechts spaarzaam; en omgekeerd. Deze degelijke brochure kan menigeen, ook religieus gevormde, helpen
om de Moeder Gods in zijn geestelijk
leven de juiste plaats te geven. De schrijver gebruikt wel wat overmatig zinnen
tussen haakjes in de tekst. Zeer aanbevolen.
C. Minderop
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GRAF, P. Richard C.S.Sp., Intiem met
Christus. Vert. — Uitg. Pax, 's-Gravenhage, 1962; 130 pp., f 5,90.
Dit boekje is een doorlopend gesprek
met, of liever gebed tot Christus. De
ruggegraat van dit gesprek wordt gevormd door woorden van het evangelie.
De werken van Pater Graf hebben een
eigen sfeer, een zekere unctie, die de gelovige lezer bijzonder aanspreekt. De
vertaalster heeft, helaas!, het gewijde
,,Gij - tot Christus meestal vervangen
door het wat kelnerachtig aandoende „Li en nog wel in een boekje, dat in het
Duits „Mit Christus auf du and du!"
P. van Alkemade
heet.
TIMMERMANS, A., Bijbel voor de
jeugd. Nieuwe Testament. Illustraties van
Gerrit de Moree. Uitg. Helmond,
Helmond; 301 pp., f 14,90.
Timmermans' Bijbel voor de jeugd had
reeds lang een goede naam. Voor deze
nieuwe uitgave heeft hij de tekst herzien
en herschreven. Hij weet de kindertoon
bijzonder goed te treffen en door allerlei
kleinigheden de verbeelding van het kind
te boeien en te prikkelen. Het evangelieverhaal wordt hier op uiterst eenvoudige, maar daardoor juist zo pakkende
wijze verteld. De uitgeverij Helmond
zorgde voor een grootscheepse presentatie en Gerrit de Moree verluchtte het
boek met merkwaardige illustraties, die
jets ouderen wellicht nog meer zullen
aanspreken dan het lezende kind.
P. van Alkemade
RONDET S.J., Henri, Vatican I. Le Concile de Pie IX — La preparation — Les
methodes de travail — Les schemas restes en suspens (Theologie, Pastorale et
Spiritualite, XII) . Lethielleux, Paris,
1962, 219 pp., ing. 9.60 NF.
De eersterangs theoloog Pater Rondet
van Lyon geeft ons hier een uiterst interessant boek over het 1. Vaticaans concilie. Nu het tweede Vaticaans concilie
is samengeroepen werd al te veel, zo
meent de auteur, de aandacht gevestigd
op het episcopaat, daar de schema's over
de Kerk en de bisschoppen op het vorige
concilie niet waren behandeld. Hij wil een
meer algemene kijk geven op het concilie
van de vorige eeuw. Eerst onderzoekt hij
het werk van de vijf voorbereidende
commissies, de start van het eerste Vaticaans concilie en zijn werkmethoden.
Daarna krijgen de constituties Dei Filius
en Pastor Aeternus — de enige dogmatische definities van het concilie — elk
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een hoofdstuk. Een laatste hoofdstuk
wordt gewijd aan de schema's die niet
afgewerkt konden worden: 70 op de 75!
Interessant zijn de vijf aanhangsels, waarvan het laatste gaat over de sociale kwestie op het eerste Vaticaans concilie. De
geleerde auteur citeert voortdurend in
voetnoten zijn bronnen, vooral Mansi,
delen 49-53, en de Collectio Lacensis,
deel VII; zijn aangehaalde synthetische
werken zijn vooral Granderath, Mourret
en 011ivier, soms Butler en Aubert, dus
de beste monografieen over het onderwerp, en het pas gepubliceerd dagboek
van een der stenografen van het concilie,
Dehon. Herhaaldelijk geeft hij de uitvoerige inhoud van te behandelen schema's,
of de verschillende projecten, voor men
tot een definitieve tekst komt. Hij heeft
ook oog voor de concrete werkzaamheden, waartussen hij pittige anecdoten
weeft. Dit boek kan zeer grote diensten
bewijzen aan theologiestudenten en aan
gecultiveerde leken die wat dieper in het
conciliair werk willen indringen.
M. Dierickx
WYSZYNSKI, Stefan, Kardinaal, De
christen en de arbeid. Vert. Aleida
Schneeweiss-d'Hamecourt (Boeken met
de Oligtak). Lannoo, Tielt, 1961, 192
PpHoe kan de christen zijn arbeid echt christelijk beleven? iDit boekje wil hierop een
bevattelijk antwoord geven. Kardinaal
Wyszynski geeft hier dus eerder een spiritualiteit van de arbeid dan een theologie. Als zieleherder beoogt hij eerst en
vooral zijn arbeiders in hun dagelijks
leven te helpen. De verschillende hoofdstukken behandelen uiteenlopende aspecten: de arbeid en God, schepping, zonde,
naastenliefde, arbeidslast en vreugde, arbeid en gebed, stilte, ijver, nauwgezetheid Hoewel alles ons niet evenzeer
overtuigde, menen wij toch dat dit boekje
velen zal helpen om hun arbeid christelijk
te beleven.
j. Vercruysse
PALANQUE, jean-Remy, en Jean CHELINI, Petite histoire des grands conciles
(Presence chretienne). Desclee de
Brouwer, 1962, 311 pp., 3 krtn., ing.
150 F.
In deze beknopte geschiedenis van de
twintig vorige concilies heeft Palanque,
bekend professor aan de universiteit van
Aix-en-Provence, de oudheid en de concilies van Trente (1545-1563) en het
Vaticaan (1869-1870) beschreven, terwiji Ch6lini, assistent voor middeleeuwse
geschiedenis aan dezelfde universiteit, de
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middeleeuwen behandelt. Deze twee leken
hebben zich niet alleen in de mentaliteit
van elk concilie ingeleefd, maar zich ook
rekenschap gegeven van de soms ingewikkelde theologische problemen. Voor
al wat de uiterlijke geschiedenis van de
concilies aangaat hebben wij hier een interessante gids, die met statistieken, kaarten en anecdoten het verhaal boeiend
weet voor te stellen. Een Hubert jedin
kan in zijn Kleine Konziliengeschichte natuurlijk dieper op de theologische kwesties ingaan, maar voor minder theologisch
onderlegden is het bier besproken boek
een uitstekende geschiedenis. Bijzonder
waarderen wij de Vocabulaire van der..
tien bladzijden met een uitleg van vaktermen. Aan de bibliografie van den bladzijde zal daarentegen niemand iets hebben; de drie kaarten met de concilies in
de oudheid, de middeleeuwen of de
nieuwe tijd zijn technisch gezien niet veel
waard, maar helpen de lezer bij het situeren van de concilies.
M. Dierickx
Interdiocesane commissie voor Liturgische
Zielzorg, De Dienst van het Woord.
Schriftlezingen bij de eucharistieviering
naar het romeins missaal. B. Bijzondere
Vieringen. C. Christus-vieringen. — Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat,
Brussel. Drukkerij Henri Proost en Co.,
Turnhout, 90 en 384 pp.
De „Dienst van het Woord" is de titel
en meteen het programma van het pericopenboek, uitgegeven door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg. De twee delen (Bijzondere Vieringen en Christusvieringen) zijn pareltjes
van typografiekunst, betekenen een aanwinst voor het liturgisch leven. Ze geven
blijk van een herwaardering voor het
Woord Gods en maken het mogelijk in
de eucharistievieringen dit Woord door
verzorgde lezing te betrekken in de verkondiging der Blijde Boodschap. De
tekst volgt voor het N.T. doorgaans de
vertaling van de Katholieke Bijbelstichting. Hij is hier aangepast in functie van
een verhoogde leesbaarheid. Vaak worden enkele verzen opgenomen die in de
Schrift de pericope onmiddellijk voorafgaan of volgen. Er wordt aangeduid waar
men soms vreemd klinkende zinsneden
kan weg laten vallen. De tekst is zo regel
per regel ingedeeld dat hij heel gemakkelijk zinvol leest. — In Bijzondere
gen staan de lezingen en epistel met bijbehorend evangelie van de votiefmissen.
Omvangrijker is het deel Christusvieringen waarin het grootste gedeelte van het
Tijdeigen is opgenomen. De volgorde van

het tijdeigen is slechts bewaard voor de
epistels; de evangeliepericopen zijn daarentegen ingedeeld naar de opeenvolgende
stadia van Christus' leven, naar Zijn
Mysterien, Zijn Tekenen, Zijn Woorden.
Duidelijke nummering, inhoudstafels
en schriftplaatsregisters verhogen de gebruikswaarde van dit handzaam boek.
De uitgave mag een miniatuurtraktaat
van christelijke cultuur heten. Erkend
door de bisschoppen van MechelenBrussel, Gent, Brugge, Luik en Antwerpen, kome „De Dienst van het Woord"
weldra in alle kerken en in de handen
van zielzorgers en verantwoordelijken die
begaan zijn met de liturgische vernieuwing en de actuosa participatio.
S. De Smet
SCHEBESTA, Paul, Oorsprong van de
Godsdienst. — Tielt-Den Haag, Lannoo,
1962, 325 pp.
Gepubliceerd onder redactie van de bekende Weense etnoloog, Pater Schebesta,
is dit boek in feite geschreven door zijn
studenten K. Klostermaier, H. Loiskandl,
J. Thiel, J. Z'graggen, W. Dupre, H.
Hochegger en J. Fabian. Problemen betreffende het wezen, de oorsprong en de
verschijningsvormen van de godsdienst
worden onderzocht, zowel op speculatief
vlak (onder de vorm van een kritiek der
verschillende theorieen) als op grond der
wetenschappelijke gegevens van prehistorie en etnologie. Zoals men van etnologen en vertegenwoordigers van de
Weense school mag verwachten, wordt
een zo goed als exclusieve aandacht geschonken aan de zogenaamde primitieve
godsdiensten, volgens de niet zonder enig
voorbehoud te aanvaarden hypothese, dat
we in de cultuur van de primitieve volken
„een beeld van de oorspronkelijke culturele toestand van de mensheid" mogen
zien (p. 285). Voor een boek in samenwerking geschreven, is het niet gemakkelijk, lof en kritiek juist te verdelen; bovendien betaamt het, sommige simplificaties over het hoofd te zien omwille van
het vulgariserend karakter van het boek.
We mogen de groep krediet geven voor
een heldere uiteenzetting, die, althans in
ons taalgebied, een lacune vult, en voor
een eruditie die a.h.w. het fabrieksmerk
van de cultuurhistorische school geworden is. We moeten evenwel voorbehoud
maken voor de ietwat laatdunkende wijze
waarop andere godsdienstwetenschappelijke methodes na een oppervlakkige kritiek worden afgewezen. Het zou een koud
kunstje zijn de bal terug te kaatsen: uit-
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gerekend waar de grondstellingen en de
methode van de auteurs worden uiteengezet (pp. 258,-286) stuit men op een
paar postulaten die te absoluut worden
gesteld, en gevolgtrekkingen die niet volkomen door de premissen worden gedekt.
F. de Graeve
KALLENBERG, Paschalis, 0. Carm.,
Fontes Liturgiae Carmelitanae. Investigatio in decreta, codices et proprium Sanctorum. Textus et Studia Historica Carmelitana. ,— Vol. V. — Romae, Instituturn Carmelitanum, 1962, 400 pp.
Onder deze titel verscheen thans in druk
een doctorale dissertatie voorgedragen in
1956 te Rome aan de Pont. Univ. Greg.
De voorstudie tot de liturgie der karmelieten bevat drie delen: Decreta Liturgica,
Origo et notae singulares proprii Sanctorum Carmelitani, Descriptio Codicum.
Het is merkwaardig, hoe gaandeweg met
verloop van tijd meer heiligen in de liturgische verering der orde werden opgenomen. Blijkbaar is dit ook aanleiding voor
de S. geweest om een onderzoek in te
stellen naar de eigen kenmerken van dit
karmelitaans Sanctorale. Ons lijkt vooral
het derde deel waardevol met zijn nauwkeurige beschrijving van de momenteel
bekende liturgische boeken der orde,
waartoe vele handschriften behoren.
Achtereenvolgens inventariseert de S. ordinalia, missalia, breviaria, lectionaria,
psalteria, martyrologia etc. Van elke
soort volgen dan in chronologische orde
de documenten nauwkeurig gerefereerd
en zorgvuldig beschreven. Een Nachschlage-werk dat een massa gegevens bevat en problemen stelt.
S. De Smet
BERG, Marina de, Drie jaar Trappistin.
Nederlands van Bernard Verhoeven. —
Desdee De Brouwer, Brugge, 1962, 178
blz., F. 96.
Men kan in dit autobiografisch verhaal
veel bijbedoelingen zoeken; voor ons zijn
ze er niet. Maar Marina de Berg, eerst
danseres en filmactrice, werd door God
zozeer aangegrepen dat zij, ergens in de
Vogezen, Trappistin werd. Haar gezondheid hield geen stand; na drie jaar
kwam ze in de wereld terug: „Ik zal altijd van mijn hanger blijven eten. Ik zal
het nooit meer koud hebben. Mijn geluk
zal twee jaar en tien maanden hebben
geduurd" (blz. 176). Dit onthutsend-authentieke verhaal is niets meer dan een
belijdenis. Men kan zich afvragen of de
schrijfster voor dat leven geschikt was,
of ze de juiste behandeling en leiding
aantrof, of het klooster ze tdich niet had
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moeten houden (cfr. blz. 159). Alleen dit
lijkt zeker: voor Marina de Berg betekende dit korte kloosterverblijf de genade
voor het lange leven.
Em. Janssen
GUERRY, E., Mgr., La doctrine sociale
de 1'Eglise. — Ed. du Centurion, Parijs,
1962, 216 pp., NF. 7,10.
In deze nieuwe uitgave van zijn reeds in
zes talen verspreide samenvatting van de
christelijke sociale leer heeft de aartsbisschop van Kamerijk de bijzonderste teksten uit „Mater et Magistra" opgenomen
en gecommentarieerd.
J. Kerkhofs
CORVAL, Pierre, Le Concile et les
hommes de notre temps (Bibl. de l'homme d'action). — Ed. Temoignage chretien, Parijs, 1962, 190 pp., ing. NF. 9.
Na een in verhouding lange inleiding
over de 19 vroegere concilies, beschrijft
de auteur in grate trekken de voorbereiding van het tweede Vatikaans Concilie
en geeft een bondig overzicht van de
vragen die de huidige wereld aan de
Kerk stelt.
J. Kerkhofs
SCHREUDER, Osmund, Kirche im Voirort. --, Herder, Freiburg, 1962, 512 pp.,
geb. DM. 39,50.
Jarenlange observatie ter plaatse hielpen
de Nederlandse Franciskaan om een parochie van een belangrijke Duitse industriestad grondig te onderzoeken in samenwerking met het instituut voor sociografie van Frankfurt. Voornaamste hulpbronnen waren de recente geschiedenis
der parochie en nauwgezet doorgevoerde
interviews. Het geheel groeide uit tot een
eerlijk stuk microsociologie van sociaalkerkelijke aard, waarbij de zondagspraktijk in het parochiale kader vanuit velerhande zijden werd belicht (vooral op basis van Parsons' functionalisme). Vernieuwend vooral is de typologic der ontkerstening, waardoor voor het eerst een
zo duidelijke sociologische hypothese gestalte krijgt. Zander pasklare oplossingen
te bieden, nodigt dit boek missionair en
kerkelijk tot bezinning.
J. Kerkhofs

1

THEOLOGIE
EN FILOSOFIE

AUGUSTINUS, Oeuvres, 24, Troisiême
serie: la Grace. Aux moires d'Adrumete
et de Provence: De gratia et libero arbitrio — De correptione et gratia — De
praedestinatione sanctorum — De dono
perseverantiae. — Texte de l'edition be-
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nedictine, introduction, traduction et notes par Jean Chêne, PSS, et Jacques Pintard. Desclee De Brouwer, Brugge,
1962, 867 pp., F. 360.
Eens te meer heeft de „Bibliothêque Augustinienne" een zeer gelukkig initiatief
genomen, door de vier werken van Augustinus, die uit de controverse om zijn
genadeleer geboren werden, hier in een
deel bijeen te brengen. Ook in deze uitgave werd ieder werk in zijn aanleiding,
zijn opzet en zijn historisch milieu kort
maar duidelijk gesitueerd. Tot op het einde van zijn leven heeft de heilige om de
verdediging en verklaring van zijn genadeleer gevochten en er ligt iets tragisch
in het feit dat Sommige kritieken, die men
tegen zijn leer had uitgebracht, niet volkomen ongegrond waren, ofschoon hij
zelf meende ze alle als ketterijen te moeten veroordelen. Het komt ons voor dat
Chène, die de inleidingen en de verklarende nota's schreef, aan dit aspect van
de zaak wel wat te weinig aandacht
heeft geschonken. De moderne lezer leest
nu eenmaal Augustinus ook om thans
nog meer klaarheid en inzicht in zijn
geloof te krijgen en hij moet geholpen
worden om ook bij een geliefde en geeerde auteur de onvermijdelijke zwakheden eerlijk te erkennen. Augustinus
verdient ongetwijfeld de titel van Doctor
gratiae; door alles wat hij positief over
de absolute noodzakelijkheid van de genade zegt heeft hij zijn Kerk definitief de
juiste weg gewezen. Sommige van zijn
negatieve uitspraken echter bleken niet
noodzakelijk met het christelijk geloof
verbonden: tijdgenoten zoals by. enkele
monniken van Lerins hadden dit reeds
ingezien en het ware mijns inziens verkeerd ze alle als semipelagianen te doodverven. Ook de moderne lezer moet nog
voortdurend herinnerd worden aan de
volkomen gratuiteit van de genade: en
dat doet Augustinus op weergaloze en
diep-vrome wijze. Maar wat de heilige
zelf als het meest overtuigende en haast
triomfantelijke argument aanvoert om die
gratuIteit te „bewijzen", blijkt niet tot het
wezen van die grattfiteit te behoren; het
feit namelijk dat sommigen de genade
zouden ontvangen en anderen helemaal
niet. Het kind van gelovige ouders dat
omwille van toevallige omstandigheden
— het stierf toen men nog onderweg naar
de kerk was niet gedoopt werd, zou
het duidelijkste bewijs zijn dat God volkomen vrij zijn genade uitdeelt, aangezien
dit kind ze zeker niet heeft ontvangen:
in deze voorstelling heeft de heilige on-

getwijfeld iets naar voren gebracht, dat
Gods volkomen vrijheid naar willekeur
doet zwemen. De gave van de genade is
niet minder gave omdat ze aan iedereen
wordt aangeboden, zoals de liefde van
ouders voor hun kinderen niet minder
echte, vrij gewilde liefde is, omdat ze
naar alle kinderen zonder uitzondering
uitgaat. We hadden graag gezien dat de
auteurs, in hun, in dit deel opvallend
weinige, verklarende nota's, dit aspect
iets meer en scherper hadden belicht.
Maar deze kritiek terzijde latend, begroeten we nogmaals zonder voorbehoud de
geslaagde samenbundeling en de voortreffelijke presentatie van deze vier werken van Augustinus.
H. Jans
BEHLER 0.P., G.-M., Die Abschiedsworte des Herrn, Johannesevangelium,
Kapitel 13-17. Salzburg, Otto Milller Verlag, 1962, 335 pp., geb. S. 138.
P. Behler is een Dominikaan die, zowat
twintig jaar geleden, professor was in de
semitische filologie aan het Angelicum
te Rome. Daarna heeft hij zijn leven gewijd aan de leiding van contemplatieve
kloostergemeenten. Het boek is dus de
neerslag van een lange ervaring onder
biddende mensen. Het beoogt geen wetenschappelijke exegese, al bouwt het
voort op de jongste resultaten. Vexir alles
wil het een geestelijke commentaar zijn
op dit bij uitstek geestelijk Evangelie. Het
boek was oorspronkelijk in het Frans verschenen (Les Paroles d'Adieux du Seigneur, Coll. Lectio Divina 27, Ed. du
Cerf 1960). Twee punten vallen op in de
Duitse vertaling (door schr. zelf verzorgd): in bibliografie en referenties is
rekening gehouden met de literatuur die
in het bereik ligt van het Duitslezend
publiek; voor elk hoofddeel wordt de integrale tekst afgedrukt van het hoofdstuk
dat daarop vers voor vers besproken
wordt. -- We betwijfelen of de exegese
van Jo. 14, 6: „Ik ben de Waarheid", de
juiste is: Waarheid betekent bij Jo. niet
zozeer afglans van de Werkelijkheid; het
is een openbaringsterm en hoort dus wezenlijk thuis in de functionele theologie.
J.-M. Tison
EDER, Peter, Siihne, Eine theologische
Untersuchung. — Herder Wien-FreiburgBasel 1962, 261 biz.
Niet alleen in het Duitse maar ook in het
Nederlandse taalgebied is de inhoud van
het begrip „Siihne" nogal vaag en verward. De religieuze zin heeft in de vorige
eeuwen een hele beweging in de Kerk
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gelnspireerd ook in de Reformatie —
die vooral in de katholieke Kerk op privaatopenbaringen terugging. Een theologische reflexie op dit gegeven werd nog
nooit zuiver doorgevoerd. Als terreinverkenning was het Eder eerst te doen om
de theologie van de zonde en van de
straf duidelijk te omlijnen. Eerst dan kon
hij zijn gegeven zuiver benaderen: het
weer goedmaken van een zondige daad
tegenover God. Na een inleidende studie,
tamelijk schematisch gehouden, over dit
begrip in de buitenchristelijke godsdiensten en in het Oude Testament, wordt het
Nieuwe Testament onderzocht. Hier is
vooral de bijbeltheologie van Lyonnet
opgenomen en verder doorgevoerd in de
patristiek en de documenten van het Leergezag. Een confrontatie met de verdienste
en met het moeilijke gegeven van de satisfactio vicaria was nodig om het gegeven volledig door te denken. Een meer
praktische beschouwing over de waarde
van de „werken" en van het lijden
dit
uit pastorale overwegingen besluit dit
theologisch onderzoek. Voor de vernieuwing van de Heilig-Hartverering, in de
zin van een theologisch beter uitgebouwde vroomheid, is dit een belangrijke bijdrage.
J. Vanneste
MOUROUX, Jean, Le mystire du temps.
Approche theologique. Collection ,Theologie', 50. Aubier, Parijs, 1962, 292
PPOp overtuigende wijze toont dit nieuwe
boek van de bekende franse schrijver aan
dat het thema van de tijd niet enkel in de
filosofie doch ook in de theologie buitengewoon vruchtbaar is. In een eerste deel
behandelt schr. God en de tijd. Na God
als levende bron van alle gebeuren te
hebben bevestigd, wordt de zin van de
tijd bepaald als de dimensie van al het
geschapene. Aan de hand van de hedendaagse filosofie wordt de tijd gezien als
de ontplooiing van het menselijk bestaan
zelf. Het tweede deel Christus en de
tijd r is het eigenlijke onderwerp van
dit boek. Christus is het historische feit
bij uitstek, in Hem werd alles geschapen
en herschapen. De menselijke geschiedenis is niet enkel meer de gestructureerde
ontplooiing van het goddelijk project,
doch in Christus wordt ze het goddelijk
project zelf. Het derde deel behandelt de
Kerk als de gestalte van Christus zelf.
Hier worden de verschillende stadia der
Kerk ontwikkeld: de pelgrimerende Kerk,
de mystieke Kerk, de eschatologische
Kerk. Deze opsomming alleen reeds laat
iets vermoeden van de rijkdom van het
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boek. De taal ervan is op de eerste
plaats bijbels, ofschoon we de krachtideeen van de hedendaagse filosofie
overal zachtjes horen medeklinken. De
categorie van de tijd openbaart zich hier
als uiterst geschikt om de menselijke geschapenheid te benaderen en om de heilsgeschiedenis te verduidelijken. Gemakkelijke lectuur zouden we het boek niet
durven noemen, doch wie zich de moeite
getroost het door te maken zal overvloedig worden beloond. F. Vandenbussche
BISER, Eugen, Gott ist tot. Nietzsches
Destruktion des christlichen Bewusztseins. Kosel-Verlag, Munchen, 1962,
310 pp., DM. 19,80.
De bedoeling van deze knappe studie
over de bekende uitspraak van Nietzsche
'Gott ist tot', is niet een nieuwe interpretatie van deze uitspraak te geven,
noch een zoeken naar de waarde welke
dat woord voor het hedendaagse denken
zou bezitten. Na de interpretaties van
Camus, Buber en Heidegger zou zulk een
studie niet veel waarde meer aan de dijk
brengen. Het opzet van schr. is bescheidener: welk is in het geheel van Nietzsches' denken de juiste draagwijdte van
deze uitspraak? Het gaat bier om een op
teksten gebaseerde interpreta tie van
Nietzsche's gedachte. Uit de analyse der
teksten treedt Nietzsche te voorschijn
noch als de ,antichrist', die het bestaan
van God loochent, noch als de onbewuste God-zoeker, doch wel als de vernietiger van het christelijk denken. Niet het
bestaan van God, wel zijn idee loochent
Nietzsche — hij loochent God als absolute Waarheid en als opperste norm van
handelen. Geheel de studie van schr. culmineert in het belang dat hij hecht aan
volgende zin van Nietzsche zelf: „Das
Christentum ist ein System.... Bricht
man aus ihm einen Hauptbegriff, den
Glauben an Gott, heraus, so zerbricht
man damit auch das Ganze". Geheel het
boek is een systematische, overtuigende,
op vele teksten gebaseerde uitwerking
van deze stelling. Daarmede wil niet gezegd zijn dat de interpretaties van Camus
en Heidegger e.a. aan waarde verliezen;
elke filosofie bezit verschillende dieptedimensies, die zich pas in de loop van de
geschiedenis zelf der filosofie ten volle
onthullen.
F. Vandenbussche
FEBER, L. J. M., Existentialisme en
Christendom, (Randgebieden 4). — Tielt,
Lannoo, 1962, 175 blz., ing. 76 F., geb.
98 F.
Ingenieur Feber verstaat de kunst om een

582

BOEKBESPREKING

filosofische dialoog aan te knopen. Hij
beschikt over een flinke belezenheid en
een enorme voorraad aan levenswijsheid
en gezond verstand. Zijn gesprekspartners vinden we bij de grote namen van
de hedendaagse wijsbegeerte: Heidegger,
Sartre, Marcel, Camus, Kierkegaard, Jaspers, Bollnow, Guardini e.a. Terwijl het
geheel zich ontvouwt als een confrontatie
van het christendom met dit nieuw existentieel filosoferen, wordt de lezer geleidelijk in de authentieke existentialiteit
van het christelijk geloof binnengevoerd.
Bijzondere vakkennis wordt niet voorondersteld, enkel een normaal interesse
voor de ideeen, die de hedendaagse mentaliteit aan het gisten brengen. De zaken
worden dan zo raak en levendig voorgesteld dat ook het moeilijkste precies daar
bij de lezer zal inslaan, waar zijn modern
gemoed het best voorbereid is om een
duidelijk, hartig en bevrijdend woord te
apprecieren.
A. Poncelet
TILLIETTE, Xavier, Philosophes Contemporains, Collection ,Textes et Etudes Philosophigues'. Desclee De
Brouwer, Parijs, 1962, 116 pages, 66 F.
Deze brochure bevat drie korte studies,
waarin achtereenvolgens de hoofdlijnen
van de filosofie van Gabriel Marcel,
Merleau-Ponty en Karl Jaspers worden
aangegeven. Ze zijn bedoeld als een eerste inleiding op deze drie hedendaagse
filosofen en gegroeid uit conferenties en
tijdschrift-artikelen. Schr. verstaat de
kunst, tamelijk moeilijke filosofische inzichten toegankelijk te maken voor een
breder publiek zonder verraad te plegen,
en de lezer te orienteren in dit moeilijk
gebied zonder daarom een veroordeling
te moeten uitspreken. Een werkelijk geslaagde inleiding.
F. Vandenbussche

GESCHIEDENIS
BORNEWASSER, Dr. J. A., Vijftig jaar
katholieke leergangen 1912-1962. Tilburg, 1962, 264 pp.
Dr. Bornewasser, zelf docent geschiedenis
aan de R.K. Leergangen, heeft met ongewone vlijt en accuratesse de geschiedenis
der Leergangen geschreven. Het is een
fragment katholieke geschiedenis van Nederland, dat hier bewerkt is. Dr. Moller,
de oprichter, de stuwer en jarenlange leider der leergangen is natuurlijk de op de
voorgrond tredende figuur en na hem
Mgr. Goossens. Voor de velen, die aan

de leergangen hun opleiding ontvingen,
zal dit boek een welkome herinnering zijn.
P. van Alkemade
ROBB, Nesca A., William of Orange.
A Personal Portrait. The Early Yearc
1950-1673.. Heinemann, Londen, 1962,
317 pp., 50 sh.
Willem de Derde, Stadhouder, bij de En..
gelsen meer bekend als „Dutch William"
heeft in de Engelse geschiedenisboeken
geen bepaald gunstige reputatie. Het is
duidelijk dat schr. zich hierdoor allerminst
heeft laten bemnvloeden en de persoon van
Willem op diens ware merites wil beoordelen. Het oordeel valt hier heel wat
gunstiger uit dan men zou verwachten, afgaande op wat men in Engeland over hem
gewoonlijk pleegt te horen. Dit eerste deel
van een tweedelige biographie volgt het
leven van de jonge prins bijna van jaar
tot jaar, maar concentreert zich nimmer
zo op het karakter, opvoeding, bezigheden
e.d. van de prins dat daarmee de achtergrond van zijn tijd verwaarloosd zou
worden. Integendeel; deze studie verhaalt
op rustige en onderhoudende wijze van de
prins en zijn tijd. Het verblijdende hierbij
is dat Nederlandse eigennamen van personen, steden, straten, steeds correct geschreven zijn: het geeft een idee van de
zorg die aan deze biographie ook in
kleine punten besteed is. We zien hoopvol uit naar het tweede deel. W. Peters
Lateinamerika — Land der Sorge and der
Zukunft (Sozialwiss. Studien fur das
Schweizerische Institut fur Auslandforschung, herausg. von Albert NUNOLD,
Band 9). — Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Ziirich en Stuttgart, 1962, 315
pp., geb. Fr./DM. 15,--.
Elf specialisen, waarvan verscheidene
Zuid-Amerika hebben bereisd, geven hier
een stimulerend boek over dit ontwikkelingsgebied. Geologische en geografische
beschouwingen laten ons de ontwikkeling
van de economie beter begrijpen, terwijl
verscheidene hoofdstukken over de geschiedenis en de oude culturen van Latijns-Amerika ons de huidige sociologische en politieke toestand doen realise..
ren. De stelling van het boek zou men
zo kunnen weergeven: het is niet met
blind te ijveren voor vooruitgang, vrijheid
en democratie dat men dit continent het
best dient en het redt voor communisme,
maar alleen door precies land en yolk te
kennen, en te bouwen op wat bestaat,
dat men duurzaam werk kan verrichten.
De auteurs leggen er voortdurend de nadruk op, dat hier oude volkeren nog in
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het steentijdperk leven, andere in het
voorindustriele tijdperk, en slechts een
minderheid zich werkelijk de mentaliteit
van de 20e eeuw eigen heeft gemaakt.
Daarom moeten voor de economische en
sociale achterstand en voor het religieuze
probleem aangepaste oplossingen gevonden worden. In een zeer lezenswaardig
hoofdstuk over geloof en Kerk in ZuidAmerika zegt von Kiihnelt-Leddihn dat
de actie van de protestantse secten meestal of te keuren is --- twee jaar vroeger
juichte hij deze toe! en zegt ook tussendoor, terecht: „Man muss sich also
ehrlich fragen, ob dass Zälibat flit- den
Weltklerus in Lateinamerika, insbesondere in der Mischzone, wirklich sinnvoll
ist" (bl. 158). In het laatste lange hoofdstuk (bl. 245-301) beschrijft en beoordeelt Klein de CEPAL (Comiside EconOmica para America Latina), ook ECLA
(Economic Commission for Latin America) genoemd, de tegenhanger van onze
Euromarkt. Het besluit van het hele boek
ligt in de titel: Zuid-Amerika is voor het
ogenblik een continent van zorgen, dat
echter een grote toekomst tegemoet kan
gaan. Als wij een wens bij dit mooie werk
mogen uitdruken: bij een volgende druk
zou men volstrekt kaarten en diagrams
in de tekst moeten invoegen.
M. Dierickx

Propylfien-Weltgeschichte, Eine Univer
salgeschichte herausg. von Golo MANN
and Alfred HEUSS. III. Band: Griechenland. Die hellenistische Welt, — Im
Propylaen-Verlag, Berlin-Franfurt-Wien,
1962, 723 bl., rijk ge111., D.M. 68.
De eerste twee delen behandelden de
voorgeschiedenis en de hoge culturen van
Egypte, Voor-Azie, Indie en China. De
volgende is gewijd aan Griekenland. Het
thema van dit boek is van kapitaal belang; de Griekse cultuur heeft eerst Rome
bevrucht, dan het christendom een eigen
richting gegeven, is daarna in de renaissance als een soort wedergeboorte herleefd, om ten slotte sinds de Franse revolutie weer op een andere manier de
Westeuopese cultuur te beinvloeden. De
stof is tussen vier auteurs verdeeld. De
bekende Oostenrijkse geleerde Schachermeyr behandelt in een kort hoofdstuk de
oorsprong en de achtergrond van de
Griekse geschiedenis, vooral Creta en.
Mycene. Heuss, medeleider van deze wereldgeschiedenis, heeft het leewenaandeel voor zich genomen: heel Hellas vanaf het ontstaan van het Griekse yolk tot
aan Alexander de Grote; het is opvallend
hoe hij vooral de politieke geschiedenis
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uitvoerig beschrijft, gedeeltelijk omdat de
bronnen over de andere aspecten van het
menselijk leven weinig vertellen; de
taire staat Sparta wordt prachtig uitgebeeld en beet in 404 nog een „monumentale Versteinerung"; ook Pericles en Albiciades, die de goede of de kwade kenmerken van de Atheners belichaamden,
worden meesterlijk ten voeten uit getekend. Bradford Welles, een leerling van
Rostovtzeff, behandelt de hellenistische
periode en verwijlt, meer dan Heuss, bij
maatschappelijke en sociale aspecten, bij
filosofen en wetenschappen, bij godsdienst
en goden. Het laatste hoofdstuk van de
classicus Olof Gigon is een bezinning
over hetgeen Griekenland ons schonk: de
verhouding van de mens tot God, medemens en natuur, de idealen welke de
Grieken bezielden, de hoogtepunten in
literatuur, filosofie en wetenschappen.
Eigenaardig is dat in dit boek de beeldende kunsten zo weinig behandeld worden.
Ook dit deel is royaal gelllustreerd met
101 afbeeldingen op 96 tafelen, 18 volbladplaten in kleur, 5 facsimile's, 10
kaarten in kleur en 14 tekeningen in de
tekst. Een kostbaar boek met tal van
vernieuwende ideeen.
M. Dierickx
VERVAECK, Solange, Enkele bronnen
uit de Franse tijd. Hun belang voor de
sociale geschiedenis (Interuniversitair
Centrum voor Hedendaagse geschiedenis,
Bijdragen 22). — Ed. Nauwelaerts, Leuven, 1962, 110 pp., F. 110.
EENOO, Romain van, en VERMEERSCH, Arthur, Bibliografisch Repertorium van de Belgische pers. 1789-1914 (Interuniv. Centrum voor Hedendaagse Gesch., Bijdragen 23). — Ed.
Nauwelaerts, Leuven, 1962, 88 pp., F. 90.
WILS, Dr. L., De liberale Antwerpse

dagbladen. 1857-1864 (Interuniv. Centr.
voor Hedend. Gesch., Bijdragen 26). —
Ed. Nauwelaerts, Leuven, 1962, 61 pp.,
F. 60.
Vervaeck ontleedt het belang van een

aantal kwantitatieve bronnen van het
einde van de 18e en het begin van de
19e eeuw voor de sociale geschiedenis.
Het betreft op de eerste plaats documenten over de belastingen met lijsten van
de verschillende categorieen aangeslagenen, en verder documenten over de oorlogsschatting van 1794, over de gedwongen leningen van An IV en An VII, over
de Garde Nationale, en bevolkingsregisters en volkstellingen. Zeer nuttig repertorium voor de historici van de heden-
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daagse tijd. Een ander nuttig repertorium publiceerden R. Van Eenoo en A.
Vermeersch over de Belgische pers 17891914. Wie de hedendaagse geschiedenis
beoefent en zich rekenschap geest van
het belang van de pers als bron en van
de tijdrovende en lastige opzoekingen die
hiermee gepaard gaan, zal de auteurs
dankbaar zijn voor dit handig werkinstrument. Het bevat repertoria en jaarboeken
over de pers, en een lijst van de publikaties die hetzij uitsluitend hetzij terloops
aan de pers gewijd zijn. — Het werk
van Dr. L. Wils handelt over de liberale
bladen die te Antwerpen verschenen van
1857 tot 1864. Dit is geen repertorium
maar een ontleding van de oorsprong, de
ontwikkeling en de strekkingen dezer bladen. Wils legt vooral de nadruk op de
radicale en progressistische strekking in
het liberalisme, die in 1862 in de Meetingpartij een politieke coalitie sloot met
de flaminganten en de democratisch geK. V. Isacker
zinde katholieken.
ARNOULD M.-A. e.a., De plaatselijke

geschiedschrijving. Wenken voor de vorsers (Verzameling Geschiedenis, reeks
in-8°, no. 1). — Pro Civitate, Bankstraat
13, Brussel, 1962, 44 pp., 50 F.
Een nuttig, bijna onmisbaar boekje voor
alle historici die zich aan het schrijven
van een plaatselijke geschiedenis willen
zetten. De vijf ervaren auteurs geven alle
mogelijke inlichtingen over het opsporen
van de bronnen en het gebruik ervan,
over bestaande archieven en bibliotheken, over het dateren van oude documenten, over het verwerken van de gegevens
en het inschakelen in de algemene geschiedenis, over het componeren ten
slotte van een lokale geschiedenis. Wij
kunnen het Gemeentekrediet van Belgie,
die in 1961 het Centrum Pro Civitate oprichtte voor een betere kennis van de
gewestelijke en plaatselijke instellingen,
met deze eersteling gelukwensen.
M. Dierickx

LITERATUUR I

VERTHE, Arthur, en Bernard HENRY,

Geschiedenis van de Vlaams-Afrikaanse
letterkunde. Davidsfonds, Leuven,
1962, 208 pp.; ing. F. 84, geb. F. 114;
(leden:) ing. F. 42, geb. F. 57.
Dit boek is een zeer bruikbare samenvat-

ting en een overtuigend getuigenis. Alles
wat er bestaat aan Vlaams-Afrikaanse
letterkunde (eigenlijk Vlaams-Kongolese,
op zeldzame uitzonderingen na) wordt
nauwgezet vermeld, en de schrijvers
brachten een mooie oogst bijeen. Pater
Verthe en Bernard Henry zaten vast aan
de tijdschriften Band en Zuiderkruis; ze
hoorden bij de Kongolese vriendenkring
die in gunstiger omstandigheden een
Vlaams-Afrikaanse cultuur zou hebben
doen leven, die thans strijdend voortwerkt en zich wellicht nog imponeert.
De geest van die kring bepaalt hun
standpunt: open, menselijk, realistisch en
toch idealiserend. Vlaanderen zond zijn
zonen niet alleen als missionarissen uit;
ook als fiere, getrouwe, edele kolonialen;
ook als scheppende cultuurdragers.
Em. Janssen
GHYSEN, Jos, De reizigers voor gisteren. — De Clauwaert, Leuven, 1962, 180
pp.
Een heterokliet reisgezelschap, acht mensen, maakt een tocht in Noord-Afrika.
Grote avonturen komen niet voor, maar
het wordt een net van persoonlijke verwikkelingen, -- en voor ieder reiziger
wreken zich, bij ontmoetingen vooral, de
fouten uit het verleden. „Het goede heeft
geen herinnering, zegt de schrijver vooraan. Enkel het andere, omdat wij na afloop ervan nog allemaal een heel leven
bij elkaar blijven" (blz. 4). Schr. heeft
het zich zeer moeilijk gemaakt: voor het
ineenschuiven van heden en verleden,
van droom en werkelijkheid; voor de
structuur van het geheel en zijn elliptische uitwerking; voor de stijl die tegelijk
bondig, plastisch en dichterlijk wil zijn.
Zulk een doorgezette poging verdient alle
lof; maar duidelijk kent hij zichzelf niet,
wdar zijn kracht en wadr zijn onmacht
liggen.
Em. Janssen

VANDELO'O, Jos, De vijand. Verhalen.
Manteau, Brussel, Den Haag, 1962,
150 pp., f 6,90.
Jos. Vandeloo biedt zijn lezers in „De
vijand" weer enige verhalen aan, die alle
behoorlijk en goed geschreven zijn, zonder
dat zij bijzondere kwaliteiten of verrassingen vertonen. Het zijn kalme vertellingen van een schrijver, die zijn vak verstaat en genoegelijk weet te verhalen. Een
zeer humaan mens, die de wereld en de
mensheid liever beter zou zien dat zij zijn,
schrijft hier over hetgeen hij rond zich
heen waarnam en ondervond.
J. van Heugten
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ONIMUS, Jean, Face au monde actuel.
Desclde de Brouwer, Brugge, 1962, 272
pp., F. 135.
Op grond van hedendaagse literatuur en
cultuur stilstaande bij Renan, Jaures,
Camus, Sartre, de Beauvoir, Malraux en
anderen handelt de schrijver hoofdzakelijk over „la lucidite" (hoe het woord
vertalen?) die onze tijd zou kenmerken.
Het is het besef dat een doorgezet rationalisme-en-scientisme op het absurde uitkomt; daaruit volgen tegelijk een ontreddering en misschien een terugkeer naar
het diepere bestaan zelf. Het is dus een
kwaad en een goed: voor sommigen een
eindpunt, voor anderen een overgang.
Deze „lucidite wordt niet systematisch
ontwikkeld; het boek bestaat uit gegroepeerde opstellen, waarvan verschillende
al in tijdschriften verschenen zijn. Vier
onder de titel „La raison en folie", die
handelen over het vernielend-absurde
waarop onze tijd kan uitkomen; acht
onder „L'experience de la lucidite: stap
voor stap vordert de onverbiddelijke ontreddering, zo men niet de bronnen van
het leven weer aanboort, twee onder
„L'art redempteur", met het besef dat de
kunst slechts een tijdelijke en bedrieglijke
vluchtheuvel kan zijn, een laatste staat
alleen, „Un hêros de notre temps: Job";
het leert hoe in alles liefde kan gevonden
worden, zonde, genade. Men kan dit boek
een aanklacht noemen; eigenlijk is het
een diagnose, en het wijst de weg naar
de genezing.
Em. Janssen
BRADBURY, Malcolm, All dressed up
and nowhere to go. The poor man's guide
to the affluent society. — Parrish, London, 111 pp., 13 sh. 6 d.
GOOD, I. J. (Ed) The scientist speculates. An Anthology of partly-baked ideas.
— Heinemann, London, 1962, 413 pp.,
50 sh.
Beide boeken werden geschreven om de
spot te drijven met wat het leven van de
hedendaagse mens steeds meer domineert:
te weten de sociale structuur van de samenleving in een Welfare State en de
soms ietwat dubieuze voordelen van een
vertechniseerde maatschappij. In beide
boeken worden wel rake dingen gezegd,
geestige voorstellen gedaan ter verbetering van 's mensen lot, maar op den duur
is de humor zowel geforceerd als zichzelf herhalend. En de prijs van het tweede boek ligt erg hoog. Het zal wel het
enige Engelse boek zijn waarin o.m. de
spot wordt gedreven met de Nederlandse
dissertatie cum stellingen!
W. Peters
36
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RUYSLINCK, Ward, De stifle zomer.
Verhalen. Manteau, Brussel, Den
Haag, 1962, 173 pp., f 6,90.
Ward Ruyslinck verzamelt in deze bundel enige nogal gepeperde verhalen, waarvan er enkele, vooral het eerste en langste, voortreffelijk zijn van schriftuur en
verbeelding. Ruyslinck is een waardig
voortzetter der Vlaamse traditie, zoals die
door Streuvels, Teirlinck, Walschap etc.
werd overgereikt. Hij is een intelligent
vakman, die het leven als in flagranti delicto betrapt, helaas! Het leven in zijn
somberste verschijnen.
J. van Heugten
BLIXEN, Karen, Schaduwen op het gras.
Vert. — Leopold, Den Haag, 1962, 150
pp., f 7,90.
Na „Een lied van Afrika" verschijnt nu
'n tweede boek van deze Deense barones,
die een plantage dreef in Midden-Afrika
en haar ervaringen en belevenissen in dat
werelddeel met talent te boek stelt. Dit
boek bevat een viertal boeiend geschreven verhalen over figuren, die zij daar
leerde kennen, en over ondervindingen,
die zij daar opdeed. De schrijfster is een
wereldwijze dame, die veel van de wereld
zag en die een bijzonder begrip en besef
van de Afrikaanse bevolking blijkt te bezitten.
J. van Heugten
DUINKERKEN, Anton van, Verzamelde
geschriften. Deel II: Debat en polemiek.
— Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1962, 826 pp., f 12,50.
In dit tweede deel van zijn verzamelde
geschriften, dat veel vroeger geschrevens
bevat, maar ook veel herschrevens en herordends, zien we de auteur vooral in
debat en polemiek met de schrijvers der
dertiger jaren, met de latere Gorter, met
Menno ter Braak, Just Havelaar, Joh.
Tielrooy en Marsman. Bijzonder boeiend
lijken mij nog steeds de stukken over Gorter, Ter Braak en Marsman. Overal is
een helder denkend, een erudiet en gevoelig auteur aan het woord, voor wie
het een lust is te schrijven. Het proza van
v. D. is van een ongewone soepelheid en
lenigheid. De zinnen vloeien als water.
Men leest en leest en legt zijn schrifturen
met tegenzin terzijde. Dit tweede deel bevat ongetwijfeld een rijke voorraad litteratuurgeschiedenis, die van betekenis zal
blijken.
J. van Heugten
DUINKERKEN, Anton van, Verzamelde
Geschriften. Deel Historie en kritiek.
— Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen,
1962, 962 pp.
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In dit derde deel heeft Van Duinkerken
ondergebracht: vooreerst een aantal kortere biografieen van Nederlandse vromen,
die zijn merkwaardige speurzin in de loop
zijner studies en onderzoekingen ontdekt
had, vervolgens een keur van Vondelstudies, vooral studies over Vondel's drama's, daarna zijn essays over Verweij en
Vondel, over dichters van het tweede
plan, enige commentaren, een sympathieke studie over Antoon Coolen en ten
slotte een groep gedichten. Ook hier is
Van Duinkerken weer de veelzijdig begaafde, die over alles, waarover hij
schrijft, bijzondere dingen weet te zeggen,
die verbaast door zijn ongewone eruditie
en mens en ding benadert niet met het
loutere intellect, maar met hoofd en hart.
Het Spectrum zorgde voor een zeer
smaakvolle presentatie van deze drie delen Verzamelde Geschriften.
J. van Heugten
WERF, Sj. van der, Avontuur in de kosmos. Vijf jaar ruimtevaart in woord en
beeld. La Riviere en Voorhoeve,
Zwolle, 182 pp., f 9,75.
De journalist en ruimtevaart-specialist
Sjoerd van der Werf vertelt hier op populaire wijze over wat de laatste vijf jaren
door Russen en Amerikanen gepresteerd
is op het gebied der ruimtevaart. Het is
geen werk met wetenschappelijke bedoelingen, doch een verhalend boek, geschreven met enthousiasme en bewondering.
Het biedt een groot aantal foto's en onthult talloze bijzonderheden die men niet
in krantenberichten vindt. Vooral jeugdige techniek-enthousiasten zullen het
boek met vreugde begroeten.
P. van Alkemade
JONG, Dr. L. DE, De overval. Querido, Amsterdam, 1962, 156 pp., f 2,95.
In de herfst van 1944 had er een groots
opgezette overval plaats op het huis van
bewaring te Leeuwarden, waarbij een
aantal politieke gevangenen bevrijd werden. Deze overval is later gefilmd; dit
boekje vertelt hierover en bevat een veertigtal foto's uit die gefilmde overval. Het
R. S.
boekje leest als een crime story.
GUARESCHI, Giovanni, Don Camillo in
de bocht. Vert. De Fontein, Utrecht,
215 pp., f 4,90.
Een derde vervolg, dus vierde boek, over
de vermaarde Don Camillo. Hij raakt
weer herhaaldelijk slaags met zijn tegenvoeter Peppone, komt in moeilijkheden,
maar weet er zich uit te redden. Kortom,

het kinderlijke, simpele en toch sluwe
wezen, dat Don Camillo is, blijft ook hier
J. van Heugten
weer in zijn rol.
LENZ, Hermann, Spiegelhiitte. Im
Verlag Jakob Hegner, Köln en Olten,
1962, 237 pp., D.M. 15.80.
De in Stuttgart geboren Hermann Lenz
heeft de laatste jaren naam gekregen als
romanschrijver. Zoals meerdere auteurs
op het ogenblik tracht hij niet zozeer de
mensenwereld realistisch te verbeelden als
wel een symbolische mensenwereld te
scheppen in de trant van Kafka. Zijn
taalvirtuositeit herinnert eveneens aan
Kafka. In Spiegelhutte gaat 't merkwaar
dig toe, allerminst volgens de wetten der
dagelijkse realiteit. Lenz beschrijft hier
een oord, waar de mensen in zorg en
angst, in druk en onzekerheid leven en
zijn tendens is zich dit bewust te maken
en een beter levensmilieu te scheppen,
waar angst en zorg het leven niet meer
J. van Heugten
neerdrukken.
PREVELAKIS, Pandelis, De zon van de
dood. Vert. ---- De Fontein, Utrecht, 205
pp., f 4,90.
„De zon van de dood“ is een kleine roman van de op Kreta geboren Atheense
professor Prevelakis. Een opgroeiende
jongen vertelt iu naief-dichterlijke trant
over het leven in een Kretensisch dorp,
waar alles nog natuurlijk-primitief toegaat, waar nog de vendetta heerst en de
gastvrijheid hoogtij viert. Een goed geschreven verhaal, bekoorlijk door zijn ongecultiveerde „volksheie.
J. van Heugten
ZISCHKA, Anton, Smeulende wereld,
voortgaande opbouw. Vert. Nederlands Boekhuis, Tilburg, 277 pp., f 7,50.
Dit boek voert de lezer heel de wereld
rond en laat hem getuige zijn van alle
grootse ondernemingen op het gebied van
industrie, handel, technisch ondernemen
en vruchtbaarmaking der aarde. Men kent
de methode van Zischka. Hij onderneemt
de stoutste reizen, weet overal door te
dringen en informaties in te winnen, en
schrijft op vlotte, boeiende wijze, met een
overvloed van gegevens en wetenswaardigheden, zijn boeken, die lezen als een
roman. Alle werelddelen behalve Australie krijgen hier hun beurt, vooral Azie.
Waar men het boek ook opslaat, overal
wordt men geboeid door de spannende
schrijftrant en de verrassende overmaat
van gegevens. Een bijzonder boeiend
hoofdstuk b.v. lijkt mij dat over Turkije.
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Maar eigenlijk is elk hoofdstuk vol spanning en interesse. Het is reportage van
hoog gehalte.
P. van Alkemade
BERKHOF, Aster, Dagboek van een missionaris. --, Uitg. Stols/Barth, 's-Gravenhage 1962, 344 pp.
Dit boek herinnert sterk aan het Journal
d'un cure de campagne van G. Bernanos.
Berkhof is een bereisd man die India goed
moet kennen om deze roman te kunnen
schrijven, en niet alleen India, maar ook
het leven der missionarissen. De ik van
het dagboek is een vroom, zeer gelovig
priester, die zich echter gedrukt voelt
door fysische en psychische moeilijkheden. Hij beleeft in de jungle, ver van
de grote steden, al de wisselvalligheden
van een in voortdurende vete levende
bevolking; Hindoes en Muselmannen maken elkaar het leven onmogelijk en de
christenen wonen daartussen en ondervinden de gevolgen daarvan. De dagboekschrijver is een nederig, overconscientieus
man die in deze omgeving wordt platgedrukt. Het is een boek dat ook buiten
katholieke kringen verdient gelezen te
worden om zijn warme en gevoelige menJ. van ,Heugten
selijkheid.
Poetisch En deel der Nederlanden. -Vlaamse Pockets, Heideland, Hasselt,
1962, per deeltje F. 35.
Naast de vlotte stroom van dichtbundels
die heden ten dage verschijnen maar
waarin men vaak geduldig naar een
sprankel poezie moet vissen, duikt dit
Poetisch Erfdeel der Nederlanden plots
als een frisse bron op. Deze reeks wil
acht eeuwen poezie bundelen in deeltjes
van circa 80 blz. Thans zijn er reeds tien
verschenen met Vondel als vaandeldrager. Men gaat niet chronologisch te werk.
De volgorde der deeltjes is: J. Van Den
Vondel, J. Perk, Pr. Van Langendonck,
F. Van Hecke, G. Burssens, Albe, J. Tulkens, J. Daisne, M. Coole en H. Van
Herreweghen. Bij overleden dichters doet
natuurlijk een ander de keuze die ze teyens inleidt. De respectievelijke inleiders
van de eerste vier deeltjes zijn: A. Van.
Duinkerken, G. Stuiveling, A. Westerlinck en K. Jonckheere. De levende dichters doen zelf hun keuze maar geven
Been inleiding. —, Dit initiatief is allerlofwaardigst, want na een aantal jaren
worden heel wat dichtbundels vrij zeldzaam. Daarenboven schift de tijd wijselijk
het kaf van het koren zodat wij zowat
het beste te lezen krijgen. De presentatie
van dit Poetisch Erfdeel is bovendien
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heel wat netter dan een pocket-editie zou
doen verwachten.
L. Vanden Broek
Ontmoetingen, Literaire monogtafieen. —
Desclde De Brouwer, F. 25.
PINNOY, Maurits, Albert Camus.
Een goede ontleding van de werken van
Camus. Het besluit is nogal summier. De
taal wel eens slordig.
VILSEN, Luc, Cyriel Verschaeve.
Dit nummer mag als een model beschouwd worden in de reeks. Klaar en
objectief benadert V. de veelzijdige en
omstreden figuur van Verschaeve en
schetst een beknopt maar genuanceerd
beeld van hem als literator, in zijn tijdsgebondenheid maar ook in zijn blijvende
waarden voor onze taalgemeenschap.
L.V.B.
GEZELLE, G., Chronologische bloemlezing. Een trilogie van schoonheid ontloken aan het leven, deel II. Keuze, ordening, aantekeningen door K. De Busschere. — De Nederlandsche Boekhandel,
Klassieke Galerij, nr. 150, Antwerpen,
1962, 192 blz., F. 53.
De interesse voor het werk van Gezelle
beperkt zich in de laatste jaren niet alleen meer tot zijn poezie maar gaat ook
naar zijn proza (cf. B. Kemp met zijn
Gezelles ondicht). De Klassieke Galerij
biedt ons thans het tweede deel aan van
een Chronologische Bloemlezing: Werkzame Winter (1865 - 1886). Chronologisch: d.w.z. dat het een bonte mengeling
is van poezie en proza. We staan verrast dat, na zovele jaren, dit proza nog
zo kleurrijk en levendig aandoet: bevestiging van een zeldzaam aanvoelen van
onze taal en haar expressiemogelijkheden.
Keuze, ordening, aantekeningen en vier
thematische inhoudstafels zijn verantwoord en oordeelkundig verzorgd.
L. Vanden Broek
MARIE-CELESTE, Le sens de l'agonie
dans l'oeuvre de Georges Bernanos. Essai
d'analyse phdnoménologique sur l'agonie
du monde modern. --- Lethielleux, Parijs, 1962, 192 pp., N.I. 12.
Het is verbazend dat een Amerikaanse
religieuse in het Frans een essay schrij ft
over Bernanos, en dat het essay zo raak
is. De auteur werkt haar beperkte materie
zorgvuldig en eenvoudig uit; maar die beperkte materie is goed gekozen, en daarmee raakt men Bernanos precies en diep.
Bernanos, die bij romanhelden zoveel
doodsstrijden beschreef, die zijn land en
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tijd in doodsstrijd zag, die alles onderging
als was hij zelf in doodsstrijd, en die het
mysterie van sterven-verrijzen des te volkomener wist in te leven! ... En wanneer
wij een boek zoeken dat de diepere Bernanos precies aangeeft, wellicht kiezen
we dan het essay van Sr. Marie-Celeste.
Em. Janssen
SCHULZE VELLINGHAUSEN, Albert,
Theaterkritik 1952-60. Erhard Friedrich Verlag, Hannover, 1961, 239 pp.,
D.M. 12.80.
ID., Anspielungen. 7000 Jahre Kunst widerspiegelt in Reden, Kritiken, Aufsatzen.
— Erhard Friedrich Verlag, Hanover,
1962, 318 pp., D.M. 24.80.
Om te bewijzen dat ook onze tijd theatercritici van waarde weet te plaatsen tegenover een A. Kerr, een H. Ihering of
een A. Polgar, introduceert deze theateruitgeverij S. als eerste in een halve reeks.
S. behoort tot de literaire critici, die in
het speculatieve beleven van een theatervoorstelling een gelegenheid tot nieuwe
creativiteit ontdekken, waaruit een eigentijdse confrontatie met dramaturg en werk
ontstaat. Hij zoekt nergens de spitse formulering, betrekt slechts matig de acteur
in zijn bespreking, zoekt consequent naar
de thematische kern en overtreft altijd
het zo gevaarlijke dagjournalisme. Zijn
selectie bevat een staalkaart van het
Duitse theater, terwijl de verscheidenheid
der auteurs een internationaal panorama
oplevert. r Dezelfde auteur heeft in een
bewonderenswaardige volharding nit
7000 jaar commentaar op de Kunst datgene naar voren gehaald wat op constanten duidt. Beeldende kunsten, literatuur
en architectuur van domeinen die noch
in de tijd noch in de ruimte beperkt zijn,
worden niet in stijlperiodes of sympathieen verknipt. Kunst is voor S. het symbool van het beweeglijke leven, dat door
bijval towel als door afkeer de metamorfose van de mens documenteert. Van
enige vooringenomenheid tegenover een
of andere kunstuiting kan dan ook nergens sprake zijn. Tekstillustratie, bladspiegel, kapittelindeling zijn functioneel,
zodat het geheel nergens opsomming of
catalogus wordt, maar blijft wat het wil
zijn: allusie op dat in de mens wat hem
zichzelf doet zijn.
C. Tindemans
BIENEK, Horst, Werkstattgesprache mit
Schriftstellern. — Carl Hanser Verlag,
Miinchen, 1962, (Paperback), 224 pp.,
15 foto's, D.M. 12.80.
Dit boek maakt de interviews (oorspron-

kelijk op band gezet voor de Hessische
Rundfunk) openbaar tussen S. en 15
duitstalige auteurs (M. Frisch, M. L.
Kaschnitz, W. Koeppen, R. Neumann,
H. E. Nossack, U. Johnson, F. Diirrenmatt, A. Andersch, W. Lehmann, H. Boll,
H. Kesten, C. Zuckmayer, F. Sieburg,
M. Walser en G. Gaiser). Telkens gaat
een korte radiofone inleiding vooraf en
daarna schieten de vragen onverbloemd
los over eigen milieu, werkwijze, thematiek en visie. Werkt of en toe de vragenstellerij nogal programmatisch of automatisch, dan ontsnapt S. toch geregeld
aan het formulier en dan komt er een
ongemeen geinspireerd en inspirerend
contact tot stand, dat telkens meer brengt
dan biografische informatie. Sommige
auteurs zijn verontrustend ijdel, maar de
eerlijksten bewijzen dat de problematiek
in hun werk inderdaad die van hun leven
is. Daardoor ontgroeit dit boek aan de
aanvankelijke indruk dat hier op kosten
van de auteurs een symposion werd gepleegd en wordt de openbare verzameling een belangrijk document voor de hedendaagse Duitse letterkunde. Het principe stelt (en vraagt er als het ware om)
verdere exemplaren in het vooruitzicht.
C. Tindemans
BABEL, Isaak, Sonnenuntergang. Geschichten and Dramen. — Walter Verlag, 'Olten/Freiburg, 1962, 284 pp., DM.
16.80.
Met de roman Budjonnus Reiterarmee, al
buiten Rusland bekend, vullen thans 23
verhalen en 2 drama's het 2e deel der
verzamelde geschriften van S., geboren
in 1894, vermoedelijk in 1941 in de gevangenis omgekomen en sedert 1954 gerehabiliteerd. Thematisch handelen zijn
verhalen over de revolutiehorden, met
wie hij een tijdlang op campagne was, en
over de Odessa-joden, tot wie hij zelf behoorde en die maatschappelijk en menselijk langzaam vervallen. Overeenkomstig
zijn al deze verhalen adembenemend dynamisch maar ook chaotisch, met situatieparoxysmen en een weelderigheid aan zin
en beeld, die inderdaad aan Chagall doen
denken. Van zijn drama's handelt Sonnenuntergang precies over de brutale en
schreierige, afgestompte en gemelijke jodentypes die hallucinant getekend staan
in een dialoog vol delirium, die boeiend
maar verward is. Maria is gesitueerd aan
de rand van de revolutie, waarin woekeraars en profiteurs evenzeer ten gronde
gaan als de verschaalde aristocratie die
vruchteloos poogt de tijd te overleven.
Wie in staat is achter de tijdssfeer te
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lezen en de ernst te ontdekken achter de
vele godslasteringen, raakt van deze beslist te weinig bekende auteur niet meer
C. Tindemans
los.
NUTZ, Walter, Der Trivialroman. -Westdeutscher Verlag, Kbln-Opladen,
1962, 119 pp., D.M. 9.50.
In dit 4e deel van de reeks „Kunst and
Kommunikation" ontleedt S. de pseudoniemroman voor uitleenbibliotheken,
waarvan West-Duitsland alleen al jaarlijks er plm. 1800 fabriceert die zowat
400 miljoen lezers bereiken. Hij stelt de
genres voor (vrouwen-, zeden-, WildWest- en avonturenroman, met diverse
vertakkingen), de uitgevers, het bedrijf
en de auteurs, gedocumenteerd in fragmenten, statistieken, contracten en interviews. Werkend zonder esthetische of
formele vooroordelen, bezorgt S. inzicht
in de aard van de stof, de omvang van
de geldomzet, de motieven van de auteurs
en de produktienormen, en presenteert hij
een modelexemplaar van deze relatief
jonge wetenschap, de literatuursociologie.
C. Tindemans
SCHNITZLER, Arthur, Therese. — Fischer Biicherei 433, s. Fischer Verlag,
Frankfurt, 312 pp., 3,60 D.M.
Chronik eines Frauenlebens luidt de
ondertitel van deze roman uit het burgerlijke Wenen. Dochter van een gepensioneerd mythomaan officier, vlucht Therese de verstikkende sfeer van een familie,
wier enige zorg is, een stand op te houden die niets meer is dan decor rond
ontwaardigende misêre. In Wenen verdient zij haar brood als huisonderwijzeres, doch de deugdzame onafhankelijkheid
maakt haar vrouwenhart in de miljoenenstad te eenzaam. Getuige, slachtoffer en
exponent van de glanzende, voze fin de
siecle-cultuur, werpt zij zich in een liefdesavontuur waarvan zij halfbewust het
bedrog aanvoelt, doch niet wil verzaken.
Haar zoon plaatst zij op het land; zelf
leidt ze het goevernantenbestaan, steeds
ondergeschikt, ouder wordend, zich uitputtend, steeds proberend haar waardigheid te redden, tot haar nog jonge zoon
haar afperser en moordenaar wordt. Een
moedig leven, zonder beschuldigingen,
doch oneindig treurig. Schnitzlers uitzichtloze, humoristisch-vertwijfelde levensfilosofie is vooral bekend door zijn
toneel; maar ook deze roman verdiende
een heruitgave: in een bijna impressionistich onthechte stijl een schrijnend document over die zg. gelukkige periode.
A. Deblaere
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BIOGRAFIE
BOSCHVOGEL, F. R., Nan Sjen-Foe II.
Davidsfonds, Leuven, 1962, 248 blz.,
gen. F. 70, geb. F. 100.
Nan Sjen-Foe II is pater Theofiel Verblest, de stichter van de paters Scheutisten, die in 1868 (nog geen vijfenveertig
jaar oud) in Mongolie overleed. (Nan
Sjen-Foe I is pater Ferdinand Verbiest
S.J. geweest, de Vlaamse mandarijn uit
de zeventiende eeuw). Maar Boschvogel
vertelt van de Antwerpse priester, die
zich vangen laat door de geestelijke nood
van China: hij vormt een kleine groep;
het werk neemt een aanvang, maar hijzelf ontvalt het heel spoedig. Boschvogel
vertelt onderhoudend en geestdriftig: met
de veelvuldige detailkennis die hem eigen
is, met de licht romantische onbesnoeidheid en de Vlaamse fierheid die hem
kenmerken, met de bewonderende gehechtheid van de doorwinterde missievriend ook door familiebanden met
Scheut verbonden.
Em. Janssen
WALLER, Robert, Prophet of the New
Age. The life and thought of Sir George
Stapledon. -- Faber, London, 1962, 322
pp., 36 sh.
Deze biographie zal voornamelijk de professoren en studenten van Wageningen
aanspreken. Stapledon, die twee jaar geleden bijna tachtig jaar oud stierf, leefde,
zouden we bijna zeggen, van gras. De
landbouw en de landbouwbevolking van
Engeland ging hem zeer ter harte, en zijn
studies en experimenten richtten zich
alle op de verbetering van dat stuk Brits
leven dat door de steeds voortschrijdende
industrialisatie steeds meer in de verdrukking kwam. Niet dat Stapledon geen wijdere interessen had of niet verder keek
dan de velden en weiden van Engeland
en Wales. Maar zijn pasie was het land,
de grond. In deze biographie wordt meer
de aandacht besteed aan de thoughts dan
aan het life van deze mens, hetgeen lezing
voor de leek nu en dan wat moeizaam
maakt.
W. Peters
KUNST EN
CULTUUR
Kunst alley tijden. Dl. I. Onder hoofdredactie van Prof. Dr. V. Denis en Tj. E.
de Vries. -- Elsevier, Amsterdam-Brussel,
1962, 308 pp., f 37,50 per deel.
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Onder leiding van Prof. Denis te Leuven
en Tj. de Vries te Utrecht geeft Elsevier
een uitvoerige kunstgeschiedenis uit,
waarvan het eerste deel nu verschenen is.
De afzonderlijke kunstperioden en -stijlen
worden door een groot aantal vakkundigen uit Noord en Zuid behandeld. De opzet is: allereerst een zo visueel mogelijk
beeld van een bepaalde periode of stijl te
geven, wat door ongeveer tweeduizend
reproducties moet bereikt worden. Vervolgens worden de kunsten zo veel mogelijk gezien en in verband gebracht met
hun culturele achtergrond. Er is naar gestreefd, voorzover dit mogelijk is (het
werk behandelt de kunst vanaf het steentijdperk tot in de twintigste eeuw!) voor
elke periode of stijl een gelijksoortig
schema op te stellen, het onderwerp op
een enigszins gelijke wijze te behandelen.
Het in groot formaat uitgegeven boek is
prachtig van materiaal en druk.
P. van Alkemade
STENICO, Arturo, De etruskische en romeinse schilderkunst. Meulenhoff, Amsterdam, 176 pp., f 5,90.
In de serie Schilderkunst van het Westen
verscheen van de hand van een docent
aan de universiteit van Milaan dit werkje
over bovengenoemd onderwerp. Het bevat een kleine vijftig bladzijden tekst en
honderd zes en zeventig afbeeldingen, zodoende een overvloed van illustraties biedend. Etrurie, Rome en de streek rond
Napels zijn de vindplaatsen dezer kunst.
De twaalf deeltjes dezer serie bieden een
goed overzicht over de schilderkunst van
Europa.
R. Velding
Dramen des Naturalismus. Hrsg. A. Milller/H. Schien. — Verlag Lechte, Emsdetten, 1962, 594 pp., DM. 15.80.
Aan deze bloemlezing van zes drama's
gaat een inleidend essay (door A. Muller) vooraf over „Der deutsche Naturalismus auf der Bfihne-. S. poogt tot een
begripsbepaling te komen maar bundelt
daartoe niet veel meer dan enkele internationale facetten; vervolgens buigt hij
zich intensiever over de situatie in Duitsland. Natuurlijk citeert hij hiertoe de
grote criticus A. Kerr, die destijds de impulsen formuleerde tot systeem en belijdenis. Toch zoekt S. naar nieuwe vraagtekens en hij insinueert dat het moderne
drama, wil het een eigen weg vinden,
best nog maar eens bij het naturalisme
kon aankloppen. Voor zover de sociologische kern van het theater daarmee is
bedoeld, kan dit opgaan, maar als argumenten de esthetica en G. Lukacs voor-

brengen, is niet zo dadelijk te begrijpen.
Betere documentatie brengen nochtans
zijn modellen, die in H. Ibsen (Die Stiltzen der Gesellschaft) en E. Zola (Therese Raquin) het principiele aantonen (G.
Hauptmann zal wel ontbreken omdat
diens werk nog voldoende beschikbaar
is), in H. Sudermann (Die Ehre) en M.
Halbe (Jugend) het colportageprocede
illustreren en laboratoriumstukken reintroduceren in A. Holz/J. Schlaf (Die Familie Selicke) en J. Schlaf (Meister Oelze). Dat, zoals de inleider gepassioneerd
vooropzet, in dit laatste drama een der
grote miskende stukken uit deze stijlperiode (maar nog veel meer dan stijl
alleen) schuilt, lijkt na hernieuwd contact volkomen juist. H. Schlien sluit of
met een uitvoerige, jammer genoeg onkritische bibliogra fie.
C. Tindemans
SCHAEFER, Walter Erich, Gunther
Rennert Regisseur in dieser Zeit. -Carl Schfinemann Verlag, Bremen, 1962,
119 pp., 64 ill., DM. 32,—.
Deze monografie brengt een (voorlopige) balans van de prestatie van de Westduitse regisseur G. Rennert. Na een historische inleiding over het regisseursemplooi, een biografische schets van het
subject en een programmatische stellingname in de opdracht van de hedendaagse
regisseur, gaat S. uitvoerig in op drie
modelensceneringen (Cosi fan tutte,
Jephta, Lulu). Hoofdzakelijk handelt het
boek over Rennerts opera-activiteit, hoewel ook zijn (internationale) toneelrealisaties besproken worden, terwijl zijn methode door een bandopname op een repetitie wordt geillustreerd. S. slaagt erin de
gewone lofrede te voorkomen door Rennert als exemplarisch voor te stellen en
hem op te werken tot een model van zowel uitzonderlijke begaafdheid als richtinggevende kunstenaar. Gesteund wordt
dit project door een reeks allerduidelijkste
montagefoto's, interview-fragmenten en
kritische analyses. De uitgave is onnoemelijk rijk.
C. Tindemans
Sechzehn Deutsche HOrspiele. Piper
Verlag, Munchen, 1962, (Paperback),
501 pp., DM. 10.80.
Van nazi-bewind tot kosmische angst
documenteren deze 16 na-oorlogse luisterspelen 25 jaren Duitse geschiedenis.
De rangschikking, eveneens naar de thematische chronologie, begint bij de jodenvervolging (W. Jens, Ahasver), de partisanen (L. Ahlsen, Philemon and Baukis), het verzet (P. Lotar, Das Bild des
Menschen) en het zinloze einde (C. Hu-
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balek, Die Festung), vervolgt met de terugkeer der gevangenen (W. Borchert,
Draussen vor der Mr) en der emigranten
(W. Jens, Der Besuch des Fremden),
maar reeds kondigen zich nieuwe gevaren aan met de atoombom (0. Wessel,
Hiroshima), de splitsing van Duitsland
(D. Meichsner, Das Rikchen aus Preetz)
en de economische heropstanding (H.
Mtinnich, Kopfgeld H. Eisenreich,
Wovon wir leben und woran wir sterben). Ondertussen breekt voor de jonge
generatie de afrekening met het verleden
aan (H. von Cramer, Die Ohrfeige —
C. Langenbeck, Der Gast C. Ferber,
Giste aus Deutschland) en krijgt het nationale dilemma wereldformaat met de
Berlijnse muur (S. Gebert-Regehr, Ich
jeh alleene hinterm Sarg), de ruimtevaart
(W. E. Schafer, Die Himmelfahrt des
Physikers M. N.) en de dreigende wereldkatastrofe (W. Weyrauch, Vor dem
Schneegebirge). Hoewel in de keuze de
technische realisering ook een rol heeft
gespeeld, werd toch allereerst gezocht
naar de rechtlijnige ontwikkeling van
thema en idee. De interesse is daardoor
ontzaglijk opgevoerd, zowel qua thema
als qua genre. Pionierswerk.
C. Tindemans
SHAW, George Bernard, Mensch und
libermensch. Deutscher Taschenbuch
Verlag, Miinchen, 1962, Nr. 85, 212 pp.,
D.M. 2.50.
Het ziet er naar uit dat coediteur Artemis
Verlag de nagenoeg complete Shaw in
deze pocketreeks gaat publiceren. In de
vertaling van S. Trebitsch, staat hier het
vreselijke lange stuk, de volumineuze
voorrede aan A. Walkley incluis. Als
component van de duivelse Shaw blijft
het stuk echter onverzwakt. Bovendien is
het nog razend amusant ook.
C. Tindemans
SELLNER, G. R./WIEN, W., Theatralische Landschaft. — Carl Schiinemann
Verlag, Bremen, 1962, 140 pp., 82 p.p.,
geill., D.M. 36.
In een vraag- en antwoordcorrespondentie, dwingt de theatercriticus W. Wien
de regisseur G. R. Sellner (10 jaar Darmstadt, thans Deutscher Oper te Berlijn)
tot een onderzoek van zijn ambacht en
kunst. Bekend, beroemd en berucht is
Sellner geworden om zijn ensceneringen
die keer op keer het betreffende drama
vanuit een strikt persoonlijke hoek benaderden. LIit deze confrontatie met zichzelf,
die chronologisch start bij de Griekse tragici en hem en ons brengt bij Ionesco,
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blijkt duidelijk dat niet de zucht naar het
nieuwe of ongewone heeft geprimeerd,
maar telkens opnieuw de interpretatie.
Richtinggevend voor Sellners kijk is de
betekenis van de dramatische inhoud
voor de hedendaagse mens en daarbij oorzakelijk aansluitend de uiterlijke accentuering der innerlijke waarden. De overwegingen van Sellner hebben daardoor
meer dan anecdotische en zelfs meer dan
persoonlijke betekenis; zij zijn regelrechte
essays die met eruditie, cultuurpeiling,
ideologie en artistieke verantwoording en
verantwoordelijkheid samenhangen. Dit
koninklijke boek stemt bovendien in de
uitvoering prachtig overeen met de speurtocht naar de waarheid, die met theater
als illusie maar dan ook niets meer te
zien heeft. Hier is de scene weer de
plaats voor een belijdenis.
C. Tindemans

Das Gesicht des Schauspielers. Fotografiert von Rosemarie Clausen. Kalender
1963. r Erhard Friedrich Verlag, Hannover, 1962, D.M. 9.80.
Ook voor 1963 luisteren 24 foto's van
R. Clausen de Duitse theaterkalender op.
Al waardevol om het tijdsdocument, biedt
elke close-up een flits van de prestatie,
een fragment van de rolopbouw of een
analyse van een concentratie op de metamorfose, uitsluitend door de essentie van
de gelaatsexpressie.
C. Tindemans
GOTTSCHED, Luise A. V., Der Witzling, en SCHLEGEL, Johann E., Die
stumme Schanheit, 104 pp., GELLERT,
Christian F., Die Betschwester, 89 pp. —
Walter de Gruyter 6 Co., Berlin, 1962,
D.M. 6.
Deze nieuwe tekstenreeks „Komedia - wil
ontoegankelijke stukken opnieuw uitgeven
en ze, indien mogelijk, een nieuwe carriere bezorgen. Voor beide eerste exemplaren is deze renaissance niet te verwachten, omdat de scenische mogelijkheden te beperkt zijn, maar naar genre
en thema blijven ze theaterhistorisch relevant. Die Gottschedin brengt de ideeen
van haar man in praktijk; zij bouwt de
menselijke tekorten in satirische typenLustspiele in en maakt hier (1745) de
traditionele grappenmaker belachelijk,
waarbij de karakterisering primitief blijft.
Schlegel (1747) staat al iets verder los
van de abstracte figuur, brengt beweeglijker handeling en bereidt de revolutionaire blijspelen van Lessing voor, o.m.
door zijn niet religieus-getinte maar stevig-rationalistische moraal. Gellert (1745)
vertegenwoordigt de comedie larmoyante,
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die de gebreken moet ontmaskeren en de
deugd promoveren, al moet dat langs de
satire om. De tekstbezorgers hebben bij
elk stuk een grondige situering, analyse
en verantwoording gevoegd. De bedoeling is het niet bij de 18e eeuw te laten
maar geleidelijk op te klimmen tot vandaag.
C. Tindemans
SCHWARZ, jewgenij, Der Drache, 95
pp., HEY, Richard, Weh dem, der nicht
liigt, 82 pp., WELLERSHOFF, Dieter,
Anni Nabels Boxschau, 103 pp. Kiepenheuer and Witsch, Köln 1962 (Col
lection Theater, Nrs. 7, 8 en 9), DM.
4.80.
De Rus J. Schwarz schrijft in „Der Drache" (In Rusland nog steeds onopgevoerd, en men begrijpt waarom) een
sprookjessatire voor volwassenen, waarin
op motieven van Lanseloet elke vorm
van dictatuur genadeloos wordt afgestraft. Maar deze persiflage op bureaucratie, juridische willekeur en bukken
voor de toevallige machthebbers is meer
dan een allegorie; de dramatiek blijft essentieel poetisch, met die gezonde naïveteit die grote thema's zo vaak kenmerkt.
R. Hey's laatste drama is een mengsel
van tijdskritiek en lyriek dat eindigt op
tragische accenten. Daarmee heeft S. dat
stuk geschreven dat, met een opvallend
meesterschap over de innerlijke contrasten, een waardige eenheid krijgt en constant grote rollen bevat. Zonder voorstel
ling is D. Wellershoffs debuutstuk (na
vele bekroonde luisterspelen) wel niet
helemaal rechtvaardig te beoordelen. In
tekst is het zo karig, zo volkomen afgestemd op het visuele dat de dialoog meer
wegheeft van een scenario, ook al om de
talrijke milieuverwisselingen. In een beslist onmisbaar nawoord gaat S. op het
groeiproces van zijn drama in; komen we
zo wel iets te weten over de symbolische waarde der figuren, dan blijft niettemin het laatste woord aan de creatieve
regisseur.
C. Tindemans
LUFT, Friedrich, Berliner Theater 19451961. — Erhard Friedrich Verlag, Hannover, 19622, 395 pp., D.M. 16.80.
Deze tweede bundel in de serie van hedendaagse Duitse theatercritici reveleert
een temperament dat vooral een geschiedenis wil schrijven van het theaterleven
te Berlijn. Aanvankelijk vol heimwee naar
het Berlijnse aureool van wereldtheaterstad, ziet S. vlug in dat de voorwaarden
anders zijn komen te liggen; daarna richt
hij vol vertrouwen zijn belangstelling op
de nieuwe levenstekens, viert hij met nau-

welijks bedwongen geestdrift de geleidelijke terugkeer van vooroorlogse toneelleiders, stelt hij vast dat enkele schouwburgen alweer een eigen cachet krijgen
en helpt hij met woord en daad mee aan
de heropstanding. Favorieten of zwarte
schapen kent hij bij dit niet altijd aangename handwerk niet; zijn enig criterium
is de artistieke realisatie. Aan de basis
nog vaak impressionistisch, weet hij zijn
kritiek door taalzorg en analyse, die boven de elementaire opvoering uitstijgt, op
te voeren tot gefundeerde synthese, zo
wereldbeschouwelijk en politiek als esthetisch, terwijl hij toch nooit het puntige en
vaak ook sarcastische schuwt. De feuilletontechniek maakt deze opstellen uiterst
prettig zodat ook dit aspect ons in staat
stelt de reden van zijn grote invloed op
het Berlijnse theaterleven te begrijpen.
C. Tindemans

POLITIEK
ALTING VON GEUSAU, F. A. M.,
European organizations and foreign relations of states. A comparative analysis
of decision-making. (European Aspects.
Series C: Studies on politics, no. 10). -A. W. Sijthoff, Leiden, 1962, 290 pp.,
geb. f 25,75.
Na studies aan de universiteit van Leiden, aan het Europacollege te Brugge en
aan de universiteit van California, promoveerde de auteur, een geboren Nederlander, met dit werk tot doctor in de
rechten aan de universiteit van Leiden.
Het handelt, zoals de ondertitel aantoont,
over de manier waarop staten en vooral
statengroeperingen beslissingen treffen
op internationaal gebied. Eerst onderzoekt hij hoe Groot-Brittannie, Frankrijk,
Duitsland, de U.S.A. en de Nederlanden,
sinds de 18e eeuw vooral, steunend op
hun grondwetten, Internationale betrekkingen met andere landen voerden. Dit
leidde tot steeds intenser relaties waarbij
de staten steeds meer van elkaar afhankelijk werden. Na de tweede wereldoorlog schiepen dan de Westeuropese staten
waarbij voor de N.A.T.O. ook de
U.S.A. en Canada betrokken werden .—
verscheidene organisaties. De auteur bespreekt er vijf van: de N.A.T.O., de
O.E.E.S. (Organisatie voor Europese
Economische Samenwerking), de Europaraad van Straatsburg, de W.E.U. (Westeuropese Unie), en ten slotte de E.E.G.,
gewoonlijk Euromarkt genoemd. Hij on-
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derzoekt hun structuur, hun arbeidsveld,
hun werkwijze, en ook de conflicten tussen hen onderling: zo heeft de W.E.U.
(de gekende Zes met Groot-Brittannie)
moeilijkheden met de N.A.T.O. als zij
zich met de militaire verdediging van
Europa bezighoudt, en met de Europaraad als zij zich wijdt aan culturele en
sociale bezigheden. Het interessante van
deze rechtskundige studie bestaat erin dat
zij duidelijk aantoont hoe de wettelijke
ordeningen van de staten minder en minder voldoen wat de buitenlandse betrekkingen aangaat, nu de inter-statale organisaties een steeds groter macht aan zich
M. Dierickx
trekken.
BOSC, Robert, s.j., L'educateur face a la
vie internationale. Ed. du Centurion,
Parijs, 1962, 160 pp., ing. NF. 7,70.
De auteur is een pionier. Na zijn waardevolle grote studie over La Societe internationale et lEglise biedt hij hier een
eerste proeve van handboek (voor de
leraar) voor de opvoeding van de internationale burgerzin. Dit boekje is gegroeid uit lange ervaring bij jongeren uit
alle continenten, doch is bijzonder bedoeld voor jonge Fransen. Hoe de anderen leren kennen? — door een goede
inleiding in de geschiedenis, de literatuur
en de film (telkens wordt een selecte
keuze van werken voorgesteld). Hoe de
anderen leren beoordelen? — door worming van een internationaal open christelijk geweten. Praktische richtlijnen worden gegeven voor reizen en ontmoetingen. Een klein lexikon der internationale
organismen besluit het geheel. Een bewerking voor het eigen taalgebied ware
wenselijk.
J. Kerkhofs
SUAVET, Thomas, Dictionnaire economique et social. — Edit. ouvrieres, Parijs, 1962, 455 pp., ing. NF. 19,95.
Dit woordenboek is geen encyclopedie
voor specialisten, doch een lexikon waarin op eenvoudige doch degelijke wijze
aan een ruim (Frans) publiek de voornaamste aspecten (300 trefwoorden) van
het economisch en sociaal leven in hun
onderling verband warden voorgesteld.
Een substantiele bibliografie vervolledigt
de belangrijkste artikelen. Het geheel
wordt besloten met een overzichtelijke
synoptische tabel van de hoofdgebeurtenissen uit de politieke, sociale en economische geschiedenis van 1830 tot 1960.
Voor bedrijfsleiders en zakenlui is deze
ernstige gids een welkome hulp. De uitgave werd echter weer eens slecht verzorgd.
J. Kerkhofs
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PEDAGOGIE
CHANDELLE, Y. e.a., Le problime de
l'adoption (La pens& catholique).
Office general du livre, Paris, 1961,
144 pp.
Een overzichtelijk geheel van de medische,
psychologische, morele en juridische aspecten van de adoptie. Bevat de lezingen
gehouden op een congres, door Caritas
Catholica in 1960 georganiseerd. Brengt
vooral praktische inzichten en is helemaal
afgestemd op de adoptiemogelijkheden en
problemen in Belgie.
F. Van Neste
ROCHEDIEU, Edmond, Personnalite et
vie religieuse chez l'adolescent. Etude de
psychologie religieuse. Delachaux &
Niestk, Neuchatel (Suisse), 1962, 190
pp. + „Annexe", 105 foto's van tekeningen, 56 pp.
E. Rochedieu bekleedt de leerstoel van
godsdienstpsychologie aan de theologische faculteit van Geneve. In dit werk
publiceert hij de resultaten van een onderzoek dat hij met de hulp van enkele
protestantse godsdienstleraars inrichtte bij
1561 kinderen van 9 tot 15 jaar uit de
omgeving van Geneve (meisjes en jongens van de openbare school, die allen
vrijwillig het protestantse godsdienstonderricht volgen). Schr. wil een bijdrage
leveren tot de objectieve, psychologische
studie der evolutie van het kinderlijk geloofsleven, waarvan hij in de Inleiding
zegt dat zij te weinig accuraat wordt bestudeerd. Ondanks de zorgvuldige diagrammen, tabellen en gereproduceerde
kindertekeningen, schijnen de resultaten
van de studie nogal pover. Veel meer
dan de globale affirmatie dat er een verband bestaat tussen affectiviteit en religiositeit, vinden we er niet in. De interpretatie der vaak polyvalente gegevens
is vaak aanvechtbaar. De titel van het
boek is misleidend: de eigenlijke „adolescent" komt zeer zelden ter sprake. Tenslotte is het zeer de vraag of de „Boomtest" van Koch, waaraan dan toch een
materialistisch-getint determinisme ten
gronde ligt, een authentieke weg is om
de religiositeit van het opgroeiend kind
te benaderen.
A. Cauwelier
VARIA
CREYGHTON S.J., J. H. C., Internationale anarchie. De weg naar een nieuwe
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wereldorde. De Brug. Djambatan N.V.,
Amsterdam, 292 pp., 1962.
De oud-Linieredacteur, Pater Creyghton,
is een vurig strijder voor een nieuwe wereldorganisatie, voor een sterke wereldautoriteit met macht en gezag. De huidige
staatsdemocratieen zijn niet bij machte
oorlogen te voorkomen; vandaar de titel
van zijn boek „Internationale anarchie-.
Om te komen tot een goedgeorganiseerde
samenleving zijn de voorwaarden, ten
eerste: een voor de hele wereld geldend
bestuursgezag, ten tweede: dat dit gezag
zich richt, niet op de staten, maar op de
mensen. leder mens heeft zich nu de vraag
te stellen: wat kan i k doen voor de opheffing der internationale anarchie? En
het antwoord is: van u hangt alles af,
niet iets, maar alles! Een groep hoogstaande persoonlijkheden is van dezelfde
gedachte als Pater Creighton. Er zal echter nog een hele strijd zijn uit te vechten
tegen nationalisme en chauvinisme, eer dit
P. van Alkemade
doel bereikt is.
Kastelen en huizen in de Betuwe. Nijgh
& Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam, 107
pp., f 12,50.
In de serie Gelderse Kastelen verscheen
thans dit deel over kastelen in de Betuwe,
tekst van Evert Zandstra, foto's van
Wim K. Steffen en documentatie van Mr.
A. P. van Schilfgaarde en D. J. G. Buurman. Er hangt een eigenaardige romantische sfeer rond een dergelijk boek, dat
liefst op een lange winteravond moest gelezen worden. Oude namen roepen herinneringen op en reproducties van oude
huizingen en ruines verplaatsen ons in
het verleden. Voor geInteresseerden en
liefhebbers van het genre een kostbaar
P. van Alkemade
bezit.
Constantes du cinema frangais (Le point,
revue artistique et litteraire: 59) Souillac Mulhouse, 1962, 48 pp., geill.
abonn. NF. 40.
Foto's en teksten, samengebracht door G.
Sadoul. Blijft de vraag: welke constanten
R.S.
karakteriseren de Franse film?
McELWEE, William, Britain's Locust
Years, 1918-1940. — Faber, London,
1962, 292 pp., 25 sh.
Als vanzelfsprekend wordt de periode, in
deze studie bestudeerd, gedomineerd door
de desillusie van een gewonnen eerste
wereldoorlog, de grote staking van 1926,
de economische crisis aan het begin der
jaren dertig, en de zich geleidelijk duide-

lijker aftekenende katastrofe van een
tweede wereldoorlog. Met grote kundigheid worden allerlei beroeringen op velerlei terrein in den groot verhaal bijeengebracht, dat niet alleen een boeiend stuk
contemporaine geschiedenis geeft, maar
tevens menige les, en waarschuwing, bevat voor de mens van vandaag. Het geheel is niet bepaald opwekkende lezing,
maar wel erg leerzaam die tot bezinning
W. P.
leidt.
BAAS, Mr. L. C. en J. H. A. VERMELILEN s. theol. drs., Huisbezoek. — Paul
Brand N.V., Hilversum/Antwerpen, z.j.
(1962) , 96 blz., f 4,90 (= Pastorale Cahiers 9).
Dit boek bevat een eerste neerslag van
gesprekken in kringen van zielzorgers en
leken-groepen, door het Nederlands Pastoraal Instituut bijeengebracht. Een eerste
neerslag: de samenstellers van dit boekje
achten de zaak nog onvoldoende bestudeerd. Zij hebben alleen de verschillende
vragen inzake het huisbezoek geformuleerd, gesystematiseerd en -- volgens hun
eigen zeggen soms nog toegespitst, met
de bedoeling een verder gesprek over
deze belangrijke kwestie op gang te brengen. Duidelijk wordt wel, dat de moeilijkheden op dit terrein zeer groot zijn. Vooral omdat ondanks vele klachten toch de
eis gesteld wordt, dat huisbezoek moet
verricht worden, lijkt bestudering van dit
onderwerp ernstige plicht. Wel zal daarbij rekening gehouden moeten worden met
wat het laatste hoofdstukje terecht stelt:
dat namelijk het huisbezoek eerst grondig
veranderd zal kunnen worden in het geheel van een totale sanering van het parochieleven. Dit laatste echter zal wel
weer betekenen, dat niet overal deze zaak
hetzelfde zal liggen. Moge dit boekje aanleiding geven tot ernstige bezinning.
S. Trooster
SCHAPER, Eduard, Verhiillte A1tfire,
Ansprachen. — Verlag Jakob Hegener,
Köln and Olten, 125 pp., D.M. 6.80.
Radio-preken, bedoeld voor allen die
„Evangelisch- denken en willen leven.
Schaper spreekt de moderne mens aan
met zijn angsten en zorgen en richt de
geesten op Christus, het Licht der wereld.
C. Minderop
MONTGOMERY, The three continents.
Collins, St. James Place, London
(Meulenhoff, Amsterdam) , 1962, 256 pp.,
f 14,50.
In dit boek geeft schrijver zijn indrukken
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weer van zijn bezoeken aan Azie, Afrika
en Amerika. Hij geeft niet alleen een interessante beschrijving van de persoonlijke contacten die hij heeft gehad met de
belangrijkste leiders als Mao, Tsou-en-lai
en anderen, maar tevens schetst hij het
verloop van de economische ontwikkeling
van dit werelddeel. Het zou Monty niet
zijn, moest hij in deze geen waarde-oordeel uitspreken. Dit luidt dat het Westen
niet door kan gaan met dit zo belangrijk
werelddeel in vele opzichten te willen negeren. Na China komt India aan de beurt.
Zijn visie op de politiek van dit land is
ongetwijfeld interessant. Een korte beschouwing wordt vervolgens gewijd aan
Canada en Noord-Amerika. (Hier blijkt
dat de vroeger bestaande vriendschap tussen de auteur en Eisenhower totaal is
verdwenen.) Over Zuid-Afrika, zijn politieke leiders — en de apartheidspolitiek
zelve leest men niets dan goeds. De
enige man die in een ongunstig daglicht
wordt geplaatst is de onlangs uitgeroepen
Nobel-prijswinnaar Luthuli. In de laatste
hoofdstukken bespreekt de auteur de
defensiepolitiek van het Westen en de
defensie-organisatie van Groot-Britannia.
Critiek op de huidige constellatie van de
N.A.T.O. blijft niet uit. Dat hij bij zijn
waardeoordelen nog al eens in uitersten
vervalt doet soms minder prettig aan.
Waarschijnlijk is zijn beroepsopleiding
J. van Lierde
hier niet vreemd aan.
' istratif et judiciaire de
Annuaire admin
Belgique et de la capitale du royaume,
89e annee. — Brussel, Bruylant, 1962,
XXVI - 1712 pp. (pp. 670 - 797 ontbr.),
geb. F. 680.
Ondanks, ja, door zijn zakelijk karakter
is dit boek, voor wie het nuchter bekijkt,
een ontstellende publikatie. Want een
van beide: ofwel geeft het een volkomen
vertekend beeld van de Belgische administratie — en wie zou de uitgever duryen blameren met dit vol te houden?
ofwel toont het laconiek hoe het Brusseise bestuursapparaat vervreemdde van
de natie die het schiep en het in leven
houdt. Van dit Brussels wereldje heeft
het werk wel de kenmerken: het onveranderlijk ceremonieel en de vlijtige copieerlust van de ambtenaar, het gebrek
aan brains en persoonlijkheid, het soort
provincialisme dat alleen oog heeft voor
wat men de capitale noemt en verder de
typische taalmisere: eentalig Franse facade en daarachter een mengtaaltje van
het soort „Allez, menneke, venez avec".
Zo kan men Lindemans als onvervalst
'filoloog' zien verschijnen, terwijl een re-
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gel verder E. Claes, Streuvels, en Walschap het als 'homme de lettres' moeten
doen. Is Van de Wyer prof. te 'Leuven',
Rombauts is het te 'Louvain' al woont
hij niet daar maar in 'Leuven' (in feite
woont hij sinds jaar en dag in Heverlee)
enz. We zouden over deze regelloze peccadilles niet anders dan glimlachen zo
ze niet tekenend waren voor de verwarring die dit boek aanbiedt aan hem die
juist klaarheid en houvast zoekt. Een
voorbeeld van het gebrek aan inzicht en
perspectief: terwijl men enerzijds inlichtingen vindt over de onderwerpen die op
de ouderavonden van deze en gene lagere
school of kappersschool te Brussel werden behandeld, zoekt men tevergeefs jets
over het bestaan zelf van bepaalde universitaire instituten met honderden studenten .... buiten Brussel. Toch is er
een Gents particulier instituut dat bij het
hoger onderwijs werd geclasseerd. Bij
nader toezien blijkt het een obscure vereniging te zijn die nu en dan een avondvoordracht organiseert. Zelfs daar waar
de gegevens slechts getrouw gecopieerd
moesten worden wachtte ons teleurstelling. Zo in de officiele lijst der gemeentenamen waarin zowel de Franse als de
Nederlandse benaming b.v. van DietsHeur verkeerd gespeld staan. De geinformeerde kritische lezer zal uit dit lijvig
werk nog heel wat bruikbaars halen,
maar de naar zekerheid zoekende, tot
wie het werk zich juist richt, moeten we
tot veel omzichtigheid raden.
K. Heireman
WALTMANS, Dr. H. J. G., De Nederlandse politieke partijen en de nationale
gedachte. — Alberts Drukkerij, Sittard,
1962, 141 pp.
Uitgangspunt van dit werk is of Nederland als natie op de weg naar de Europese eenwording een kans heeft op zelfhandhaving dan wel dat het, in dit proces
van samenbundeling van landen, gedoemd is om tot een anachronisme te vervallen. Schrijver is van mening dat Nederland zich als natie zal kunnen blijven
ontwikkelen en niet behoeft ten onder te
gaan in de wereld van morgen mits gesteund door een eigen volksnationaal Nederlands bewustzijn en een wil om als
natie verder te gaan. Aangezien in een
demokratische staat de politieke partijen
de taak hebben aan dit volksbewustzijn
gestalte te geven en zij het zijn die beslissen over de vormgeving der integratie,
komt schrijver er toe een analyse te geven van de Nederlandse politieke partijen
en hun verhouding tot de nationale en
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Internationale gedachte. In dit leader
worden behandeld: de protestantse partijen, de rooms-katholieke partijen, het socialisme, de communistische partijen, het
liberalisme, de fascistische partijen, het
nationaal socialisme en de nationalistische groeperingen. Dr. Waltmans acht
het noodzakelijk dat weer aandacht wordt
geschonken aan deze problematiek in de
programma's en denkbeelden der politieJ. van Lierde
ke partijen.
Mens en Medemens Serie Dr. J. J. M.
Penders, Kadervorming in de industrie.
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1962, 212 pp., f 4,20.
Dat een ruime praktijkervaring aan het
schrijven van deze lijvige pocket ten
grondslag heeft gelegen wordt duidelijk
ook zonder kennisname van het voorwoord van Dr. Penders. Schrijver heeft
zich er niet toe beperkt een overzicht te
geven van de bestaande litteratuur over
het onderwerp, een wijze van schrijven
waarmee we maar teveel zijn vertrouwd
in het sociologisch taalgebied, doch hij
heeft zich de heel wat minder gemakkelijke task gesteld de theoretische verworvenheden of te stemmen op de eigen konkrete werksituatie. De negenjarige ervaring van de schrijver met betrekking tot
de kadervorming op het stikstofbedrijf
van de Staatsmijnen komt duidelijk tot
uiting in de ruime plaats die aan de praktijkvoorbeelden wordt toegekend. Achtereenvolgens worden behandeld: de probleemstelling, de aanpak in theorie en de
aanpak in de praktijk. Lijden de beide
eerste delen soms aan wijdlopige konstrukties en een weinig vloeiend taalgebruik, in het laatste deel lijkt ons de
auteur beslist het meest onderhoudend.
Gaarne aanbevolen voor al degenen die
zich met de problemen van de arbeidersorganisatie bezig houden.
J. van Lierde
HEIMLER, Eugene, A Link in the Chain.
— The Bodley Head, London, 1962, 192
pp., 18 sh.
De auteur is een Hongaarse Jood, aan de
gaskamers ontsnapt, later gevlucht naar
Engeland, en nu genaturaliseerd Brits onderdaan. Vanuit zijn eigen bittere levenservaringen heeft hij in Engeland een
nieuw leven opgebouwd, dat zich geheel
heeft ingezet voor de genezing van de
vooral geestelijk gekwelde medemens. Hij
heeft hierbij eigen wegen ingeslagen, maar
zijn ideeen over het herstellen van 'mental
health' zijn met instemming door anderen
overgenomen.
W. Peters

FIELDING, Gabriel, The Birthday King.
— Hutchinson, London, 1962, 320 pp.,
21 sh.
De jongste roman van de bekeerde arts
heeft als onderwerp de schermutselingen
van een rijke zakenfamilie om in de verwarring van het Nazi-Duitsland haar
weg te vinden en zich staande te houden;
sommige leden slagen hierbij wonderwel,
anderen vallen onder de Nazi-bijl. De
roman komt zeer langzaam op gang, is
moeizaam geschreven en is weinig evocatief, mede ook omdat schr. niet voldoende oor heeft voor allerlei nuances
van het gesprek. Hier staat tegenover dat
hij een goed verteller is zodra het op
vertellen aankomt (en niet op het verschaffen van onontbeerlijke informaties)
en dat het een prestatie genoemd moet
worden zich in te leven in de mentaliteit
van een bepaalde groepering uit een ander yolk in uiterst moeilijke tijden. De
roman is het lezen zeker waard.
W. Peters
CAMERON, J. M., The Night Battle. —
Burns and Oates, London, 1962, 243 pp.,
25 sh.
De philosophie-professor aan de Universiteit van Leeds heeft hier een dozijn opstellen bijeengebracht waarin hij zich beweegt op het randgebied tussen philosophie en economie, politiek en literatuur.
Wij zijn bang dat de meeste lezers zich
niet erg thuis zullen gevoelen in dit randgebied; het is in geen geval lezing die
gemakkelijk is en zij vraagt een degelijke
philosophische scholing.
W. Peters
WOODHAM-SMITH, Cecil, The Great
Hunger. Ireland 1845-1849. Hamish
Hamilton, London, 1962, 510 pp., 30 sh.
Na haar twee prachtboeken over Florence
Nightingale en de Krim-oorlog stelt schr.
ons geenszins teleur nu zij haar aandacht
op de door en door trieste jaren waarin
Ierland verschrikkelijk geteisterd werd
door de mislukte aardappeloogst met de
niet te beschrijven nasleep van ellende
door honger en hongeroedeem, typhus,
emigratie (beter vlucht) naar Amerika,
onverbiddellijke Engelse pachtheren, enz.
De vier jaren vermeld in de titel worden
behandeld niet alleen op het vlak van het
leed der Ieren, maar ook op dat van trage
en halve maatregelen der Engelsen om te
helpen: waarbij de sympathie van schrijfster duidelijk uitgaat naar de Ieren. Schr.
heeft of ficiele bronnen benut, maar heeft
zich evenzeer heen gewerkt door hetgeen
de pers in eigen land, in Engeland maar
ook in Canada en Amerika destijds schreW. Peters
ven. Een goed boek.
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PINE, L. G., Ramshackledom. A critical
Secker
appraisal of the Establishment.
Warburg, London, 1962, 187 pp., 21 sh.
Het ziet er naar uit of de meer humoristische boeken over Groot Britannia, van
het ,,The English: are they human" type,
plaats maken voor meer serieuze studies,
en dat de humor zo niet galgenhumor dan
toch min of meer bittere spot wordt. Een
recent boek als „The Anatomy of Britain" komt ons direkt in het geheugen.
Het boek nu onder bespreking behandelt
instellingen die herhaaldelijk onder vuur
zijn genomen: de Kroon en Koninklijke
familie, de adel en zijn ingewikkelde titulatuur, de Staatskerk, het Hogerhuis, de
rechtspraak e.d. De schr, is dood-ernstig
en pessimistisch wat betreft de toekomst.
Tenzij Engeland zich los maakt van zijn
lethargie en heen breekt door zijn bekommernis om het stoffelijke en materialistische, en de geestelijke kant van het
leven meer aandacht gaat schenken, valt
er weinig goeds van de toekomst te verwachten: de schr. zou hierin wel eens
W. Peters
gelijk kunnen hebben.
DILLARD, Dudley, Het economisch bestel van Keynes. Sterrenserie I: C. —
De Boer Jr./Paul Brand, Hilversum, 1962,
272 pp., f 7,50.
Dit boek geeft een uiteenzetting van het
economisch stelsel van John Maynard
Keynes zoals dat is vervat in zijn werk:
„The General Theory of Employment,
Interest and Money". Is het laatstgenoemde werk echter uitsluitend tot beroepseconomen gericht, het boek van Dillard,
dat als het ware de ideeen van Keynes
in eenvoudige bewoordingen weergeeft, is
ook bestemd voor niet-vakmensen. Het
boek is verdeeld in een twaalftal hoofd
stukken. In het eerste hoofdstuk wordt
speciaal de Klassieke achtergrond belicht,
met name de inhoud van de Klassieke
theorie — die tot aan het verschijnen van
Keynes' boek opgeld heeft gedaan — en
de bezwaren die Keynes ertegen had. In
het tweede hoofdstuk geeft schrijver een
overzicht van de gehele theorie van Keynes, theorie die in grote lijnen als volgt
kan worden geformuleerd: — De werkgelegenheid en het inkomen zijn afhankelijk van de effectieve vraag. — De effectieve vraag wordt bepaald door de
consumptie-quote en door het volume van
investeringen. — De consumptie-quote is
betrekkelijk stabiel. De werkgelegenheid
is, bij een zich niet wijzigende consumptie-quote, afhankelijk van het volume van
investeringen. — De investeringen han-
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gen of van de interest voet en van het
marginaal kapitaal rendement. De interestvoet is afhankelijk van de hoeveelheid geld en van de liquiditeitsvoorkeur.
Het marginaal kapitaal-rendement is afhankelijk van de winst-verwachtingen en
van de vervangingskosten van kapitaalgoederen. In de hoofdstukken drie tot en
met tien geeft Dillard een gedetailleerde
bespreking van de hiervoren genoemde
afzonderlijke elementen die in de algemene theorie van Keynes een rol spelen.
In de beide laatste hoofdstukken worden
weer enkele algemene aspecten behandeld
aangaande de verdere toepassing van
Keynes' theorie en de sociale filosofie
waartoe Keynes' theorieen leiden. Bestudering van dit werk dat op een voortreffelijke manier uit het Engels is vertaald — is ten zeerste aan te bevelen aan
alien die mede het economisch beleid bepalen, niet in het minst aan de politici,
die hier een leidraad zullen vinden voor
de juiste aanpak van de concrete, practische economische problemen, waarmee
ze steeds weer opnieuw worden geconfronteerd.
J. van Lierde
GOSLING, Ray, Sum Total. — Faber,
London, 1962, 174 pp., 18 sh.
In deze sterk autobiograhische roman verhaalt de jonge auteur uit de arbeidende
klasse van zijn jeugd en zijn eigen teenage problemen, in een taal die meestens
gewild ongedisciplineerd is, om daardoor
het ongedisciplineerde van de teen-age
mentaliteit te suggereren. Het levensstramien is een bekend patroon, en de dieper
liggende levenservaringen zijn toch te oppervlakkig dan dat zij de lezer werkelijk
aangrijpen.
W. Peters
BRAITHWAI 1 E. R., Paid Servant.
— The Bodley Head, London, 1962, 219
pp., 15 sh.
Na enkele jaren als onderwijzer in Londen's achterbuurten, grandioos beschreven in To Sir, with Love, trad deze zeer
begaafde en zeer humane Westindische
neger in dienst van het Child Welfare
Committee. In de titel moet de klemtoon
gelegd worden op servant en in dit tweede al even grootse boek vertelt hij van
zijn avonturen bij dit dienen van de medemens. Het boek is tot een verzameling
geworden van schetsen van hoge allure,
van briljante short stories, even hartverscheurend als hartverkwikkend. Het is
een boek dat men in een ruk uitleest.
W. Peters
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GRAEF, Hilda, Mystics of Our Times.
— Burns 6 Oates, London, 1962, 240
pp., 25 sh.
Schr. geeft een tiental verdienstelijke levensschetsen van grote christenen uit de
laatste eeuw. De kaft maakt melding van
„ten great modern mystics of the Catholic
Church", maar voorzichtigheid is steeds
geboden waar men over mystiek spreekt
en nog meer, wanneer men over grote
mystieken gaat handelen. Meer bekende
namen als Libermann, Contardo Ferrini,
Elisabeth Leseur, Charles de Foucauld
and Maximilian Kolbe, om over Teilhard
de Chardin te zwijgen, associeren we niet
direct met St. Jan van het Kruis of de
grote Teresia, met Ruusbroec of Juliana
van Norwich. Schr. heeft terecht meer de
klemtoon gelegd op het leven van deze
grote christenen dan op hun mystieke ervaringen en bizondere begenadiging op dit
terrein. Het is goed dat deze leesbare
schetsen binnen ieders bereik gebracht
worden: ze zullen inspirerend werken.
W. Peters
Theorie van de economische politick, onder redactie van Prof. dr. J. E. Andriessen en Prof. dr. M. A. G. van Meerhaeghe, uitgegeven door H. E. Stenfert
Kroese N.V. Leiden, 1962, XV ± 467
pp., f 28,50.
Dit boek beoogt een systematisch overzicht te geven van de theorie van de
economische politiek. Het bevat tien bijdragen van medewerkers uit Nederland
en Belgie. Het eerste hoofdstuk is van
Prof. dr. P. Hennipman en handelt over
de doeleinden en criteria van de economische politiek. Dit hoofdstuk telt meer
dan 100 bladzijden en vormt op zich zelf
reeds een doorwrochte en diepgaande beschouwing van principiele aard over de
economische politick. Hennipman is er in
geslaagd in zeer heldere bewoordingen
door te dringen tot de kern van de problematiek, daarbij geen moeilijkheid uit
de weg gaande. Men leest dit hoofdstuk
bijna als een detective-roman. Er volgen
dan twee hoofdstukken, waarin de economische stabiliteit (Andriessen) en de
evenwichtige groei (Tinbergen) worden
behandeld als belangrijke doeleinden van
de economische politick. Beide hoofdstukken zijn zeer interessant, dat van Andriessen met name door de verschillende
aspecten van de inflatie die hij behandelt
en die een zeer bruikbare orientatie vormen in de veelheid van inflatiebegrippen;
dat van Tinbergen vooral doordat het
voor de meeste lezers veel nieuws zal be-

vatten. Daarna komen enkele belangrijke
aspecten of sectoren van de economische
politiek in behandeling. Wij noemen de
inkomensverdeling (Oort), de monetaire
aspecten en de openbare financien (Devreker, resp. De Ridder), de mededinging (Lambers), de internationale politick
(Van Meerhaeghe) en de sectorpolitiek
(Van Rompuy). Vooral het hoofdstuk
over de inkomensverdeling zal voor velen
die reeds een aantal jaren geleden hun
studie beeindigd hebben een opfrissing
geven van aspecten van de economic
waaraan zij vroeger wellicht minder aandacht hebben kunnen besteden. Het is
moeilijk in dit bestek op alle hoofdstukken in te gaan. Van alle geldt echter dat
zij een vrijwel volledige behandeling op
hun gebied geven en dat ook de jongste
ontwikkelingen in de theorie alsmede in
de politick er in verwerkt zijn. In een
slothoofdstuk geeft De Wolff een beschrijving van enige hulpmiddelen van de
economische politick, als daar zijn de
nationale rekeningen, de input-output
analyse en de wiskundige modellen. De
titel van het boek dekt de inhoud niet
geheel. Veel opstellen behandelen niet zo
zeer de theorie van de economische politick als wel theoretische gedachtengangen
achter de politick. Niettemin is het bock
door zijn veelomvattendheid, zijn duidelijkheid en zijn actualiteit zeer lezenswaardig.
M. van Amelsvoort
ACHIESER, A. I. and BERESTEZKI,
W. B., Quanten-Elektrodynamik. — B.
G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig
(imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1963,
698 pp., f 66,65.
Een lijvig leerboek over de theorie der
elektromagnetische wisselwerkingen, in
1959 in Rusland verschenen en vorig jaar
in het Duits uitgegeven. Het geeft de
gangbare behandeling van de quantenmechanica van het foton, van de (relativistische) quanten-mechanica van het
elektron, en van de wisselwerkingen tussen beiden. De relativistisch invariante
storingsrekening geeft aan het boek een
vrij grote en elegante eenheid. De uitwerking van de stof is uitvoerig en duidelijk. Jammer dat het boek niet op beter
papier gedrukt kon worden. Dat de schrijvers aan het eind nog een pagina inlassen om te betogen, dat de ontwikkeling
van de quanten-mechanische elektrodynamica helemaal verloopt volgens de
voorspellingen door Lenin indertijd gedaan, verbaast ons al niet meer; het is
een onmisbare paragraaf in Sowjet-boeP. v. Breemen
ken over fysica.
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DOMINIAN, J., Psychiatry and the
Christian. Burns and Oates, London,
1962, 139 pp., 8 s. 6 d.
Deze populaire uiteenzetting van wat het
gebied der psychiatry bestrijkt is uitgekomen in het grote seriewerk: Faith and
Fact Books. Het is de twee en negentigste
uitgave van deze serie! Het geeft een goed
en gezond overzicht van wat psychiatrie
behelst, maakt de lezer vertrouwd met de
terminologie van psychosen, neurosen,
trauma's enz. en geeft daarbij de houding
van de Kerk in deze materie.
W. Peters
STONIER, A. W. en D. C. HAGUE,
Leerboek van de economische theorie. -H. E. Stenfert Kroese, Leiden, 1962, 571
pp., f
Dit boek bestaat uit twee delen. In het
eerste deel wordt de prijstheorie behandeld; in het tweede deel de werkgelegenheidstheorie. Met betrekking tot de prijstheorie wordt een uiteenzetting gegeven
van de prijsbepalende factoren: de vraag
en het aanbod. Vervolgens worden de
belangrijkste marktvormen belicht en
wordt met name aangegeven hoe het
economisch spel verloopt, meer bepaald,
hoe in de marktvorm van de vrije mededinging, het monopolie en de monopolistische mededinging, de innerlijke economische orde, of het evenwicht tot stand
wordt gebracht. Tenslotte wordt in dit
deel een analyse gegeven van de verschillende productiefactoren, arbeid, kapitaal, grond en ondernemersleiding, alsmede van de onderlinge relaties tussen
deze productiefactoren. In het tweede deel
van het boek komen de belangrijkste aspecten aan de orde die verband houden
met de moderne werkgelegenheidstheorie,
zoals die door Keynes is ontwikkeld. Als
zodanig worden speciaal belicht o.m. de
investeringen, de interestvoet, de consumptie enz. Leerboek van de economische theorie is een elementair handboek,
dat wegens het uitzonderlijk hoog peil,
eigenlijk een „must" zou moeten zijn voor
alien die beginnen met het studeren van
economie. De beginnende Universiteitsen Hogeschoolstudent die zich als econoom wil bekwamen, alsmede zij die zich
als doel voor ogen stellen het behalen
van een middelbare akte in de economische wetenschappen zuilen ten zeerste
gebaat zijn bij bestudering van dit werk.
De vertaling van de hand van Drs. H. H.
Behrens, die verschillende Amerikaanse
voorbeelden in Europese heeft omgezet,
Jacques van Lierde
is voortreffelijk.
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POCKETBOEKEN
Aula-boeken
LEVI-STRAUSS, C., Het trieste der! tropen. ---- Een zeer suggestief boek, een
uitzonderlijk werk van een antropoloog
die een verantwoorde sociaal-antropologische beschrijving geeft van enige primitieve Indianenstammen in de Braziliaanse
binnenlanden. f 3,50.
SAWYER, W. W., Wegwijs in de wiskunde, --- De auteur heeft dit boek niet
in de eerste plaats geschreven voor leraren, maar voor hem die belang stelt in
de gedachtengang van de wiskundige.
Hier komen verschillende onderdelen van
de wiskunde aan de orde, om te illustreren wat een wiskundige interesseert. —
f 2,25.
HARRISON, R. J., Het unieke van de
mens. Dit boek zal zeker de belangstelling wekken van een grote groep
lezers. Het is ook van bijzondere waarde
voor medische studenten. Een boek voor
ieder die het verschijnsel mens van alle
kanten, ook van de zuiver biologische
kant, wil bestuderen. f 3,50.
MARTIN, Alfred V., De spanning tussen
orde en vrijheid. -- De auteur verschaft
de lezer stof tot verder denken over de
mogelijkheid om in deze tijd de spanningen te verminderen en het evenwicht te
R. S.
bewaren. f 2,75.
JONCKHEERE, Karel, Ik heb eens ,
Radiolezingen. — A. Manteau N.V.,
Brussel/Den Haag, Marnixpocket nr. 4,
1962, 115 blz., F. 35.
K. J. bundelt bier een aantal lezingen die
hij, in het najaar van 1961 voor de micro
van de RBT heeft gehouden. Thans nog
zeer leesbaar en boeiend zijn het herinneringen aan toevallige ontmoetingen van
een spitse en gevoelige geest met een aanL.V.B.
tal merkwaardige mensen.
Manteau, Brussel.
Marnix Pockets.
VANDELOO, Jos, De Muur, nr. 5, 3e
druk, F. 35.
Door zijn eerste prozawerk trad V. onmiddellijk op de voorgrond als een uitstekend novellist. Bekroond met de
Kemp-prijs en de A. Merghelynckprijs
van de Vlaamse Academie.
LAMPO, Hubert, Helene Defraye, nr. 7,
3e druk, F. 35.
Deze eerste opmerkelijke roman van L.
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is duidelijk geinspireerd door A. Fournier. Nochtans getuigt hij reeds van een
sterke persoonlijkheid. Stilistisch zeer
knap beschrijft hij het conflict waarvoor
een jonge vrouwelijke arts zich geplaatst
ziet.
VERROEN, Dolf, Ildebrando, nr. 8, 2e
druk, F. 35.
In het zonnige Corsica schildert D.V. de
primitieve hartstochten van Antonio, een
van de vele volwassenen zonder verantwoordelijkheidszin voor hun kinderen.
Zijn zoontje Ildebrando wordt er het
slachtoffer van. Een bewogen, schrijnende novelle van een talentvolle jonge NeL.V.D.
derlandse schrijver.
VAN NIEROP, Maarten, De taal waar.
mee wij leven. Standaard-pockets, nr.
7, Antwerpen, 1962, 25 F.
Sinds begin 1961 verzorgt M.V.N. in De
Standaard een letterkundige rubriek:
Taaltuintjes. Deze Standaard-pocket bevat een bloemlezing uit het eerste driehonderdtal. In levendige journalistieke
stijl vinden we hier een aantal artikelen
over: Het algemeen beschaafd Nederlands -- een en ander over 'vreemde
woorden' woorden met vleugels uit
het leven der woorden r speuren naar
regels en wetten. Een zeer waardevol
L.V.B.
boekje.
Prisma-boeken. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
Prisma belastinggids 1962. Een huip voor
elke belastingbetaler om to voorkomen
dat hij meer betaalt dan zijn verplicht
aandeel.
CURTISS, U., Het ijzeren web. Een zeer
spannende detective roman van de bekende schrijfster.
Russische verhalen van deze tijd. Ingeleid en vertaald door J. LIEDMEIER.
Een representatieve bundel op hoog niveau.
DIETRICH, Fr., De recherche aan het
werk. Met veel kennis van zaken behandelt de auteur het belangrijke onderwerp
van het politiewezen. Hij laat de lezer de
werkelijkheid van dit zware werk beleyen aan de hand van een tiental praktijkgevallen. Interessante foto-illustraties.
ROCHE, Mazo de la, Onrust op jalna.
Dit deel zal door de vele lezers van deze
serie ongetwijfeld weer met belangstelling worden ontvangen. In de tijdsvolgorde van de familiegeschiedenis is dit het
tweede deel.

CLARKE, Comer, Rode spionage. Een
verhaal dat grote onthullingen bevat en
dat het hele fantastische patroon van het
enorme net van de Russische inlichtingendienst in Engeland en het Westen
toont. Een intrigerend verhaal over een
beangstigende werkelijkheid.
R.S.
NEILL, Stephen, De groei der oecumenische beweging. Dit verslag van de
groei naar de eenheid der Kerken begint
met de Wereld-zendingsconferentie 1910
in Edinburgh onder leiding van J. Mott
en besluit met een beschouwing over Paus
Joannes XXIII en het huidige Vaticaanse
Concilie.
AVERY, Ira, De vijf vaders van Pepi. —
Een allerleukst verhaal, geschreven door
een Amerikaan met een fijne neus voor
de Italiaanse mentaliteit.
LAGACHE, Daniel, Wat is Psychoanalyse? Een beknopte en heldere uiteenzetting van de leer van Freud. Dit
deels historisch, deels didactisch boek is
dan ook hoogst actueel.
CRISPIN, Edmond, Een lijk is geen
speelgoed. Een amusante speurdersroman waarin de ernstige spanning ook
niet ontbreekt.
SMEETS, H., Revolutie in Afrika. —
Een bijzonder interessant en vlot geschreven boek dat kan bijdragen tot een betere
kennis van een op drift geraakt Afrika.
Met 10 kaarten.
MONSEY, Derek, Helden zijn dun gezaaid. Een oorlogsboek gebaseerd op
eigen ervaring van de auteur. Dit boek
geeft de meest nuchtere dus juiste voorstelling van een held: een man die den
heldendaad heeft verricht en verder zijn
leven lang zichzelf blijft verwijten dat hij
er niet meer aan toe komt.
GRIMAL, Pierre, Het leven der Romeinen in de oudheid. Een vlotlopend
verhaal over het bruisende leven, de handel en wandel van de antieke Romein in
R. S.
een fascinerende stad Rome.
Elsevier Pockets. WEDGWOOD,
C. V., Willem de Zwijger. —• Elsevier,
Amsterdam, 1963, 224 pp., f 2,90.
Een bijzonder bock. De speelse stijl, de
fleurige details, de bezieling die er in
doorklinkt, maar bovenal de uitbeelding
van het menselijke en standvastige in deze staatsman van Europees formaat geven dit boek een bijzondere charme. Een
boeiende levensbeschrijving van de VaR.S.
der des Vaderlands.

Z.Em. KARDINAAL SUENENS

Kloosterleven en Apostolaat
Een aangrijpend document
gegroeid uit de herderlijke zorg omtrent de apostolische dimensie van
het religieuze leven. Daarom ook is het een durvend geschrift geworden dat tot vele gesprekken aanleiding zal geven, maar dat in al zijn
progressiviteit vooral de „nieuwe geestelijke lente" op het oog heeft,
waarover Paus Joannes XXIII bij de aanvang van het Concilie sprak.
In zijn inleiding schrijft Z. E. de Kardinaal ondermeer:
In dit boek zouden wij een onderzoek willen instellen naar de plaats
en de zending van de kloosterzuster in de Kerk, beschouwd in het
licht van de hedendaagse wereld.
Dit onderzoek moet leiden tot een juister begrip van de waarachtige
betekenis van de religieuze roeping, door ze los to maken van alle
anachronismen waaraan ze gekluisterd ligt.
Hier komen alleen in het gezichtsveld: de kloosterzusters die behoren
tot de orden en congregaties welke zich wij den aan apostolaatswerk.
Terwij1 wij spreken over onze kloosterzusters bedoelen wij tevens
onrechtstreeks alle godgewijde zielen, welke zich in de wereld toeleggen op een waarneembare apostolische werkzaamheid en deel hebben aan dezelfde fundamentele roeping.
Serie: Ecclesia
Formaat: 12,5 x 19 cm; blz. 236; gebonden: 85 F.
Verkrijgbaar in de boekhandel

Ungeversm ij.
Desclee de Brouwer N.V.
Belgie
Houtkaai 23, Brugge

Nederland
Herenstraat 1, Utrecht

DE NAAM NOG MET SCH
MAAR DE „SERVICE" MODERN
ZO BETAAMT HET EEN DYNAMISCHE
ONDERNEMING MET 80 JAAR ERVARING
ANTWERPSCHE ITYF'OTHEEIKKAS N.V.
Prive onderneming beheerst door het Kon. Besl. van 15/12/1934

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

ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
8, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN

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

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool 011zelieve-Vrouiv-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 2831162 en 282712

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
ACHIESER-Berestezki, Quanten-Elektrodynamik. - B. G. Teubner Verlag, Leipzig,
(imp. J. Meulenhof, Amsterdam) 1962, 698 pp., f 66.65.
ALTHAUS, H., Georg Lukacs, r Francke-Verlag, Bern, 1962, 82 pp., DM. 8.50.
ANDERS, G., Bert Brecht. - Die Arche, Zurich, 1962, 56 pp., Zw.F. 3.80.
Aula boeken, - C. LEVI-Strauss, Het trieste der tropen. - SAWYER, W. W.,
Wegwijs in de wiskunde. - HARRISON, R. J., Het unieke van de wens, MARTIN, A. V., De spanning tussen orde en vrijheid. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1962.
BARRAULT, J. L., Betrachtungen fiber das Theater. - Die Arche, Zurich, 1962,
103 pp.,
Zw.F. 7.80.
BERGER, L., Theatermenschen. So sah ich sie,
Friedrich-Verlag, Velber, 1962,
107 pp., 20 pl., DM. 14.80.
BONEKAMP, Drs. Alf., Milieu-moeilijkheden, - De Toorts, Haarlem, 1962, 278 pp.,
f 17.50.
BURMEISTER, Eva, De groepsleider in de inrichting. - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1963, 208 pp.
DIERICKX, M., Eigentijdse geschiedenis van 1939 tot heden. Suppl. voor retorica
en 1° humaniora (Historia).
Nederl. Boekhandel, Antwerpen, 1962, 64 pp.,
DUDLEY, D., Economisch stelsel van Keynes. - De Branding, Antwerpen, 1962,
272 pp., F. 125.
DUERRENMATT, F., Die Panne. - Die Arche, Zurich, 1962, 48 pp., Zw.F. 3.80.
Elsevier Pocket. - WEDGWOOD, C. V., Willem de Zwijger. - Elsevier, Amsterdam, 1963, 222 pp., f 2,90.
FRAPPIER, A., Adolescence, age des conflits. - Ed. de Fleurus, Parijs, 1962, 80 pp.,
NF. 3.70.
FRENZ, H., Amerikanische Dramaturgic.
Rowohlt, Hamburg, 1962, 177 pp., DM.
6.80.
GHYSSAERT, P., Weduwen-getuigenissen,
Dienst voor de Kringen van Gehuwden, Brugge, 1962, 36 pp.
GUNDOLF, F., Dem lebendigen Geist. - Schneider, Heidelberg, 1962, 288 pp.,
DM. 18.
HAAREN, J. van, De tastzin van de ongelovige, - Paul Brand, Hilversum, 1963,
114 pp., f 7.90.
HENSEN, M., Het jaar uwer goedheid. Winter. - Lannoo, Tielt, 1962, 288 pp.
HERTSENS, M., Heer, uw dienaar luistert,
Lannoo, Tielt, 1962, 224 pp., F. 80.
KAISER, E., en WILKINS, E., Robert Musil.
Kohlhammer, Stuttgart, 1962. 367
pp., DM. 9.80.
KOPP, 1, V., Teilhard de Chardin. 3e druk.
Lannoo, Tielt. 1962, 96 pp.
LAERE. J. E. Van, Beginselen van de psychiatric.
Lannoo, Tielt, 1962. 200 pp.,
F. 118.
LALOUX, J., Die religiose Entwicklung auf dem Lande. - Manz Verlag, Munchen,
1962, 109 pp., DM. 9.80.
LATHOUWERS. Dr. M. A.. Kosmos en Sophia. - Parelmoerhorst 81, Den Haag.
1962, 257 pp.
LAURENT, M. M., Realisme et Richesse de !'amour chretien.
Institutum „Regina
Mundi", Roma. 1962, 157 pp.
LAVAREILLE, L. de. Psychologic au service du chretien.
Aubanel, Parijs, 1962.
192 pp.
LEHMANN, F. W., Berlin Kaleidoskop 1910 30. - H. Moos-Verlag, Heidelberg,
1962, 107 pp., 220 ill.
LEMMER, Kl., Englisches Theater. - Rembrandt-Verlag, Berlin, 1962, 64 pp. ill.
LENNIG, W., Gottfried Bean.
Rowohlt, Hamburg, 1962, 180 pp., DM. 2.50.
LERNER, J., My fair lady. - Suhrkamp-Verlag, Frankfurt, 1962, 132 pp., DM. 10.
MALAPARTE, C., De huid. 3e druk.
Manteau, Brussel, 1962, 224 pp., F. 65.
MARKWARDT, B., Geschichte der deutschen Poetik, 4. - De Gruyter, Berlijn,
1959, 752 pp., DM. 58.
MEHRING, W., Das neue Ketzerbrevier.
Kiepenheuer/Witsch, Köln, 1962, 224
pp., DM. 16.80.
MERLET, Herluf van, De vogel der verbeelding. - A. Stols, Den Haag, 1962, 206 pp.
MUELLER, A., Kreuzzug gegen Brecht. - Aufbau-Verlag, Berlijn, 1962, 126 pp.,
DM. 3.

instituut o. L vaouw van gRatie
Zusters van de H. Vincenfius a Paulo – Steenweg op Ninove 333 - Brussel 8
INTERNAAT EXTERNAAT

Normaalschool voor Be'vvaarschoolondervvrizeressen

instituut MARIA lmmaculata
Zusfers van de H. Vincenfius a Paulo – Kloosterstraat 40 - Opwijk

Moderne Humaniora: Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getuigschriften

IINTER N AAT
EXTERNAAT

SPECIALE KURSUS: DACTYLO – STENO

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Extern aat Half-internaat Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora : Griek-Latij nse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B

Been schoolgeld
Speciale lessen: Dactylo
TECHNISCH ONDERWIJS
Taal- en Handelsavondschool -

kosteloze verzekering
Piano - Turnen
Boekhouden

-

Zwemm en - Tekenen
Vreemde talen

STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
Internaat
79-226 Turnhoutsebaan
BORGERHOUT

Half-internaat
Schoenstraat 41

Externaat
Lammekensstraat 84
TELEFOON 353201

A.
B.

Oude Humaniora. Moderne Humaniora (volledige cyclus)
Snit-Naad-Confectie: Middelbare technische afd. Cl Normaalafd. D
Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding C1-D
C. Handel safdeling A6/A3 A6/A2 Handelsregentaat A6/A1
D. Avondcursus voor Modes Avondcursus voor Naad
E. Volledig Lager- en kleuteronderwijs

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
2. moderne talen
1. moedertaal-geschiedenis
4. wetenschappen-aardrijkskunde
3. wiskunde-fysica

INTERNAAT

-

EXTERNAAT

HALFINTERNAAT

Paul Brand, Hilversum, AntMULDERS, Prof. Dr. Alph., Missiologisch bestek.
werpen, 1962, 453 pp., f 29.50.
NOCENT, O.S.B., Adr., De toekomst van de liturgic. — J. J. Romen C-1 Zn., Roermond, Maaseik, 1963, 254 pp., f 9.75.
grotesk. — Die Arche, Zurich, 1962, 108 pp.,
OTTEN, K., Expressionismus
Zw.F. 7.80.
Rowohlt, Hamburg, 1962, 178 pp., DM. 2.50.
PAETEL, K., Ernst Jiinger.
Pastorele Cahiers, nr. 11. NEYN VAN HOOGWERFF, J. D. A. M. de, HelderPaul Brand, Hilversum, Antwerpen, 1962, 178 pp., f 7.90.
ziendheid.
PESCH, L., Die romantische Rebellion in der modetnen Literatur and Kunst. —
Beck, Munchen, 1962, 227 pp., DM. 9.80.
PIPES, R., Die russische intelligentsia. — Kohlhammer, Stuttgart, 1962, 230 pp.,
DM. 9.80.
Prisma boeken. LINDEYER, A., Prisma belastinggids, 1963. CURTISS, U.,

Het ijzeren web. — LIEDMEIER, J., Russische verhalen van deze tijd. — DIETRICH, Fr., De recherche aan het werk. — DE LA ROCHE, Mazo, Onrust op
Jalna. — CLARKE, C., Rode spionage. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,

1963, per deel f 1.25.
PRZYWARA, Erich, Hymnen des Karmel. — Verlag „Die Arche", Zurich, 1962,
1962, 136 pp., DM. 11.80.
PRZYWARA, Erich, Religionis philosophische Schriften. Dl, II. Anatologia Entis
Bd III. — Johannes Verlag, Einsiedeln, 1962, 528 pp. elk, D.IVI. 38 per deel.
RAHNER, K., Schriften zur Theologie, 5: Neuere Schriften,
Benziger -Verlag,
Einsiedeln, 1962, 576 pp., Zw.F. 24.80.
REINHARDT, K., Die Krise des Helden.
D.T.V., 1962, 193 pp., DM. 2.50.

De Band voor deel 1 jaargang XVI is leverbaat tegen Storting van 25 Fr, op P.C.R.
884,67 Streven, Leuven met vermelding „voor Band 1, jaargang XVI".

INSTITUUT "CROMBEEN„
GENT
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

SCHOOL 11

Z cum- Marie ll

ISABELLALFI 18 - ANTW

TH.EFOON 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.

Dagelljks in

9)e Standaard

en

geet cnieutm,61aci - Sportwereld
„Beknopt Verslag"
Em. Jaequiainlaan 127, Brussel I

INSTITUUT VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Demerstraat, 12 DE ONBEVLEKTE ONTVANGEN1S

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

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne vormen van near°.
playchiatrische behandelingen.

Kilt Ge in geest van apostolaat uw :long 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 verbleegassistente 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.

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 normaalsehool 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 insehrijvingen : elke werkdag van 9-12 uur en van 14-17 uur.

„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
Inlichtingen : E. Zr. Directrice, Jaak de Boeckstraat 10, Telefoon (03) 458642

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GINDER-11%.

,:., dat is geen klein bier!

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij

ZWEVEGEM

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
Fluweel-,
Tapijt- en
- Zwaardoekweverij en

=

nodigt alle

uit met haar in contact to treden

BOUTIMATERIALEN
N.Y. SCHEMERS VAN KERCK110YE's
Verenigde Fabrieken
ST.-NIKLAAS

Tel. [03] 76.35.01

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.

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

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
Meir, 36 – Antwerpen
Als intern of extern.

H. Maagdcollege
Kerkstraat 60 — Dendermonde
— Latijns-Griekse 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

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

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 — Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro-mechanica
Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

544-7•404,44,444,ixta

Internaat / Externaat

— Middelbare school (Moderne en Grieks-Latijnse)
W/A - W/B)
— Lagere normaalschool
— Middelbare normaalschool
(Vlaamse en Franse afdelingen)
198 NIEUWLAND — BRUSSEL 1 — TELEFOON 1202/59

INTERNAAT — Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar

EXTERNAAT

Onder leiding van priesters en toezicht van de Staat
Volledig lager onderwijs (6-1 4 jaar). Voorbereidend
tot alle onderwijs, Moderne Humaniora, Middelbare
Land- en Tuinbouwschool (1 3-1 6 jaar), Normaalschool
voor Onderwijzers (1 4-20 jaar).

St-gozelinotituut - 4Eienek1
Telefoon 81.39 1

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 PLE E 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

SINT-BERLINDISINSTITIIT VO,OR IIERPLEEGKUNDE
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 Meêrtalige 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 intake beroepskeuze (M.13, 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 Moorkensstraat 95, — Berchem-Antwerpen — Telefoon (03) 39.17.88
Middelbaar Onderwijs Oude Humaniora
— Grieks Latijnse afdeling
— Latijn Wetenschappelijke afdeling
Moderne Hiimaniora
— Algemeen Vormend Onderwijs
— Economische afdeling
Voorbereidende afdeling Kleuterklassen
EXTERNAAT — HALF-INTERNAAT - INTERNAAT

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie 8 Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid te worden tot
* Broeder-Verpleger
* Broeder-Onderwijzer
* Broeder-Jengdleider
* 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 dciken met volledige dichtheidswaarborg

fvfoz.eitatese „Sint jozef"
OVERUSE (BRABANT)
Grieks-Latijnse hurnaniora en voorbereidende klas
Internaat 4b externaat
Onder leiding van de Missionarissen van Steyl
WAVERSE STEENWEG 96 — TELEFOON (02) 57 71 68

SINT-JOZEFSINSTITUUT DOCHTERS
INTERNAAT — EXTERNAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 35 ANTWERP EN, TEL. 33.32.52

VAN
MARIA

Lager onderwijs: Nederlandse- en transmutatieklassen
Middelbaar onderwijs: Lagere cycius 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.

streven
maandblad
voot geestesle ven
en cultuur

Hulp aan ontwikkelingslanden

601

Het Concilie en de eenheid

M. LACKMANN

607

Levensgevoel in moderne dichtkunst

M. JOcHEMS

619

Federaliseringsproces in Belgie

L. CLASS

630

Brabant, deel van Nederland

H. VAN VELTHOVEN

639

Karl Jaspers en de geloofsopenbaring

H. ROBBERS

651

Naar een waarachtige kerkbouw

G. BEKAERT

657

Hoe ontstaat het stralingsgevaar?

P. VAN BREEMEN

666

KRONIEKEN

Politiek Overzicht

675

FORUM

RECENSIES

Prof. L. van der Essen

M. DIERICKX

679

Dick Ket

W. KorTE

683

Vrouwelijke religieuzen en modern apostolaat

J. KERKHOFS

685

Tweede Taal. Wereldtaal

E. VANDENBUSSCHE

687
689

DESCLEE DE BROUWER - BRUGGE - BRUSSEL - LEUVEN

streven
16de JAARGANG
Voortzetting van
STUD! 1 N (92e jaargang)
ST REV EN (30e jaargang)
HOOFDREDACTIE
F. VAN BLADEL S.J.,
Ursulinenstraat 4, Brussel. Tel. 11.08.91

Valeriusplein 2011, Amsterdam
ADM IN! STRATIE
Waverse baan 220, Heverlee, Leuven
Tel. (016) 27401
Postch. Streven 884.67, Leuveii
ABONNEMENTEN
Voor Belgic: 250 Fr. (135 Fr. voor het half jaar).
Buitenland: 275 Fr. (150 Fr. voor het halfjaar);
to storten op P.C.R. 884.67, Streven-Leuven.
Afzonderlijke nummers: 30 Fr.

ADRESSEN DER SCHRIJVERS
M. LACKMANN — Thomasstrasse, Soest, Westfalen
DR. J. M. JOCHEMS C.M. — St Vincentius Seminarie, Wernhoutsburg, Zundert
LODE CLAES — Godshuizenlaan 186, Ukkel Brussel
DR. H. VAN VELmOVEN — Vughterweg 27, Den Bosch
DR. H. ROBBERS S.J. — Houtlaan 4, Nijmegen
G. BEKAERT S.J. — Ursulinenstraat 4, Brussel
DR. P. G. VAN BREEMEN S.J. — Canisius College, Berg en Dalseweg 81, Nijmegen
PROF. DR. M. DIERICKX S.J. — Waversebaan 220, Heverlee Leuven
WOUTER KOTTE — Brederostraat 13, Arnhem
PROF. DR. J. KERKHOFS S.J. --- Waversebaan 220, Heverlee Leuven
E. J. VANDENSUSSCHE S.J. — Ursulinenstraat 4, Brussel
Nadruk van artikelen uit dit nummer zonder verlof van de redactie is verboden

De motivering van de
huip aan ontwikkelingslanden
1 J zijn het veel meer eens over de vraag of we de ontwikkelings-landen moeten helpen, dan over de vraag waarom we het moer
ten doen.
Toch is deze laatste vraag niet onbelangrijk, omdat het antwoord
ook invloed hee f t op het hoe van de hulp. Als men van meningj zou zijn,
dat de reden voor de hulp uitsluitend gelegen is in de dreiging van het
communisme, dan zal de praktjk van de hulpverlening een andere zijn,
dan wanneer men meent dat hulp vooral nodig is omdat wij behoe f to
hebben aan koopkrachtige handelspartners of omdat rvij de ethische
verplichting hebben ook andere volkeren een menswaardig bestaan to
verschaffen.
Ook om een andere reden is het van belang, ons to bezinnen op de
motivering voor de hulpverlening. Het is niet zo moeilijk om de publieke
opinie wakker to maken en enthousiasme to verwekken voor een be-paalde opgave die de fantasie aanspreekt en op korte termjn vervuld
kan worden. Het is veel moeilijker om de opinie warm to houden, als de
gestelde taak vij f entwintig of meer jaren vraagt zonder dat men direct
spectaculaire resultaten ziet. In het laatste geval moet de motivering,
hoewel minder acuut bewust, dieper en als het ware in geinstitutionaliseerde norm aanwezig zijn. Spontane acties als b.v. die van het Nederr
landse y olk voor „Het Dorp" missen hun voile betekenis, als zij niet
bijdragen tot een dieper beivustzijn van onze verantwoordelijkheid ten
opzichte van de invalide medemens. In Belgie en Nederland is thans
de vastenactie voor daadwerkelijke hulp aan de minder bedeelde lanr
den in voile gang. Minstens even belangrijk als de materiele opbrengst
is ook in dit geval het groeiende besef van „onze gezamenlijke verantr
woordelijkheid voor de onderkomen volkeren" (Mater et Magistra
158), dat de iveg moet banen voor een blijvende en geinstitutionalir
seerde hulpverlening aan en samenwerking met deze volken.
Het zou, dunkt ons, naie f zijn om to beweren, dat de na--oorlogse
grootscheepse beweging voor hulp aan de onderontwikkelde gebieden
op de eerste plaats door ethische motieven werd ingegeven. Het lijkt
ons aan weinig tivijf el onderheviq, dat met name de Amerikaanse
politiek allereerst geleid werd door a f weer tegen het communisme,
zowel by de Marshall-hulp voor wederopbouw van Europa, alsook bij
de hulpverlening aan ontwikkelingslanden.
Maar ook a f gezien van de communistische dreiging is men gaan
37 Streven - Jrg. XVI. Deel II. april 1963

602

MOTIVERING VAN HLILP AAN ONTWIKKELINGSLANDEI4'

inzien, dat op de duur Been stabiele wereldvrede mogeljk is, als in een
steeds meer een wordende wereld een groot aantal volken een verkomr
merd bestaan leiden. Ook deze overweging is er een van politieke aard,
niet zozeer ingegeven door medeleven met het lot van deze volken,
als wel door wijze voorzichtigheid om haarden van toekomstige onrust
bij voorbaat op to ruimen.
Daarnaast speelden ook economische motieven een ml. Eenvoudig
ge f ormuleerd komt het hier op neer, dat men meer zaken kan doen met
een koopkrachtige dan met een arme partner. Ook nu reeds is de
handel tussen rijke en geindustrialiseerde landen onderling veel groter
in omvang dan die met de onderontwikkelde landen. De toenemende
koopkracht in de ontwikkelingslanden zal leiden tot marktverruiming
voor de exportprodukten van de reeds geindustrialiseerde landen, al is
het waarschijnlijk dat er geleidelijk een verandering plaats zal vinden
in de verhandelde produkten. Ook de ontwikkelingslanden zullen met
industriele produkten op de wereldmarkt moeten komen. Het noodr
zakelijke aanpassingsproces in de Westerse landen zal pijnlijk zijn voor
de betrokken producenten en kan leiden tot politieke tegendruk, maar
voor de Westerse economie als geheel hoe f t dit Been motie f to zijn om
van de ontwikkelingshulp o f to zien.
Ook de concurrentie tussen de geindustrialiseerde landen onderlin9
speelt ongetwij f eld een rol. In de strjd om de nieuwe markten tracht
men de hulpverlening to gebruiken als een middel om goodwill to kweken en een zekere voorkeurspositie to verwerven. Men kan hierb
denken aan goedkope leningen, die in een bepaald land besteed moeten
worden (z.g. gebonden leningen), die ook voor de toekomst een zekere
band met het hulpverlenende land met zich brengen.
Naast deze politieke overwegingen speelt echter ook het ethische
motie f een rol van grote en toenemende betekenis. Hiermee wil niet
gezegd worden, dat deze politieke motieven niet-ethisch zouden zijn.
Er bestaat een politieke ethica, die heel het politieke handelen moet
doordringen. Wij doelen hier echter niet op het ethisch verantwoord
zijn van wat op de eerste plaats politiek gewenst geacht wordt; maar
op het andere geval, dat jets wat als ethische verplichting gezien wordt,
politieke gestalte moet krijgen.
Ethische verplichtingen ten opzichte van medemensen veronderstelr
len het bestaan van een menseljke gemeenschap.
Nu zou men kunnen betogen dat de mensheid als geheel een ge^
meenschap vormt op grond van haar gemeenschappelijke oorsprong en
bestemming en men zou daar zel f s met Teilhard de gemeenschappelijke
bestemming van heel de aardse werkelijkheid aan toe kunnen voegen.

MOTIVERING VAN HLILP AAN ONTWIKKELINGSLANDEN

603

De abstracte gemeenschap lijkt echter niet voldoende, deze moet ook
geconcretiseerd ivorden in sociale verbondenheid om aldus concrete
inhoud to geven aan de verplichtin yen. De verplichtin yen binnen de
familie zijn andere dan binnen de staat en binnen de wereldgemeen-schap. De aard van deze verbondenheid, en dus van de plichten, is in
voortdurende ontwikkeling met de sociale werkelijkheid zel f : de sociale
plichten in een welvaartsstaat zijn anders dan in de liberale politie-staat, terwijl wij ook in de familie een evolutie van rechten en plichten
meemaken, die meegroeit met de veranderingen, die er in de gezinsverbondenheid plaatsvinden.
W ij zouden nu willen stellen, dat de sociale werkelijkheid van de
wereld als geheel en van de verhouding der volkeren in snelle evolutie
is, en dat daardoor nieuwe ethische verplichtin yen yroeiende zjn. Deze
evolutie bestaat in het toenemen van het feiteljk contact tussen de
volken. Door de moderne communicatiemiddelen is de kennis van ivat
er lee ftt bij andere volkeren en de onderlinge benvloeding sterk toege-nomen. Het „demonstratie-effect", d.w.z. het verlangen om de aangename dingen des levens, die men bij anderen ziet, over to nemen,
is doorgedrongen tot in het diepste binnenland en is bezig, de mentaliteit to veranderen. Door economische en politieke banden wordt de
onderlinge a f hankelijkheid steeds groter.
Maar misschien nog belangrijker dan de f e i t e 1 if k e verbondenheid is ons d e n k e n over de sociale verhoudingen, omdat dit vooral
de aard van de verplichtin yen bepaalt. Op dit terrein brengt de revolu-tie van het dekolonialiseringsproces een evolutie teweeg van ons denken over de andere volken. De verhouding van ongel jkheid, van voogd
tot pupil, is doorbroken en althans in Principe vervan yen door een
verhouding van gelijkheid en gelijkberechtigdheid. De feiteljke en
daadwerkelijke erkenning van deze gel ijkberechtigdheid is natuurljk
een langdurig proces, zoals ook de feiteljke gelijkberechtigdheid van
de individuen binnen onze nationale gemeenschap een langdurig proces
is geweest. Maar de principiele erkenning van deze gelijkheid is zeer
belangrijk en gemeenschap scheppend.
Als rvij vender spreken van rechten en plichten onder de volken,
dan zijn wij ons bewust dat deze, evenals de gemeenschap der volkeren
zel f nog in ontwikkeling zijn: het zijn g r o e i e n d e rechten en plichten. Met opzet gebruiken we de term gemeenschap der v o l k e r e n.
Het is moeilijk meer dan een abstracte verbondenheid to zien van een
individu met de „onderkomen volken", tenzij deze loopt via min of meer
toevallige relaties. Reeler is de verbondenheid van groep tot groep,
bijvoorbeeld binnen de vakverenigin yen of binnen de religieuze genooc-
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schappen. De relaties waarover w/ hier spreken bestaan echter op de
allereerste plaats tussen de volkeren. De individuen zullen daarom hun
plicht tegenover de arme volken vooral moeten nakomen als leden van
een groep en bovenal als burger van de staat waartoe ze behoren.
Hier komen wij nog op terug.
Voor wij echter kunnen spreken over de verplichting om ontwikker
lingshulp to verlenen, want het gaat hier niet om incidentele hulpacties,
moet aan de voorwaarde voldaan zijn, dat deze hulp mogel jk is en zin
hee f t. Er is een tijd geweest, dat men de ellende van hele volken wel
zag, maar deze aanvaardde als een soort natuurgegeven, gevolg van de
economische wetmatigheid, waar men Loch niets aan veranderen kan.
Het ontwikkelingsproces van Japan en misschien nog meer dat van
Rusland hee f t echter aan de onderontwikkelde landen zel f en ook aan
ons de ogen geopend. Economische en sociale ontwikkeling is mogelijk,
zij het op de heel lange duur en met geweldige inspanning, vooral van
de ontwikkelingslanden zel f . Ontbreekt deze laatste, a f gezien van t jder
like inzinkingen en van aanvangsmoeilijkheden, dan wordt hulpverlening nutteloos.
Men hee f t getracht, de verplichting tot hulpverlening to funderen op
de plicht tot restitutie voor onrecht, begaan door de koloniale mogendheden. Dit lijkt echter een wankele en beslist ongewenste basis. Zel f s
als men erkent (en wj zjn geneigd dit to doen), dat er een plicht van
restitutie van volk tot yolk kan bestaan, dan blijft het uitermate moeilijk
vast to stellen waarin dat onrecht bestaan hee f t en nog moeilijker om
op grond hiervan een aanwijsbare plicht tot restitutie to construeren.
Bovendien zou dan de plicht tot hulpverlening juist primair bestaan
tussen de vroegere koloniale partners, wat licht aanleiding zou kunnen
worden voor de beschuldiging van neorkolonialisme. En tenslotte is
zulk een schuldgevoel Been basis om to komen tot een volwaardig
menselijk sarnenwerken, waar de hulpverlening Loch op uit moet lopen.
Wij willen dan ook veel liever de fundering van de verplichting zien
in de eisen van de sociale gerechtigheid. De sociale gerechtigheid of
rechtvaardigheid bepaalt de plichten van de rechtssub jecten ten opr
zichte van het geheel (het algemeen belang) en van de gemeenschap
als geheel ten opzichte van deze rechtssub jecten.
Met opzet gebruiken w j het algemenere begrip rechtssubjecten,
om hieronder zowel de natuurlijke personen to vatten binnen de staatsgemeenschap als de volken binnen de gemeenschap van de hele mens-heid. Is het echter ook een plicht van sociale rechtvaardigheid, dat de
rijke volken ontwikkelingshulp verscha[[en aan de arme? Het antwoord
is: ja.
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Vooreerst: als het waar is, dat de bestaande inkomensongelijkheid
ontwrichtend werkt op de wereldorde, 't communisme in de kaart speelt
en een gevaar met zich brengt voor de vrede, en als het waar is, dat
ontwikkelingshulp noodzakelijk is om deze gevaren to bezweren, dan
eist ongetw j f eld het algemeen belang en dus de sociale rechtvaardig-heid, dat de rijke landen deze ontwikkelingshulp verscha f f en. Hiermee
is dan tevens aangetoond, dat de bovengenoemde politieke motieven
tevens van ethische aard zijn. De vraag Of dat gevaar aan wezig is en of
ontwikkelingshulp om dit to voorkomen noodzakelijk is, moet door de
politicus, niet door de ethicus beantwoord worden. Hierdoor blij f t het
typisch politieke karakter van deze motieven gehandhaa f d.
Ook afgezien echter van de huidige politieke verhoudingen is er een
ethisch argument to vinden in de onduldbaar grate verschillen in weir
stand die er tussen de volkeren bestaan. Verschil in welstand zal er
altijd zijn, en dit is ook niet in strijd met het algemeen belang. Dit is
wel het geval met de bittere armoede die ivij in een groot deel van de
wereld zien, en daarom is het ook de p 1 i c h t van de gemeenschap als
geheel en speciaal van de rijke volkeren om het mogelijke to doen om
deze armoede op to he f f en. In de groeiende gemeenschap van de volken
herhaalt zich het proces dat zich bee ft voorgedaan binnen een yolk.
Oak binnen ons eigen yolk deed zich aanvankelijk een inkomensonger
lijkheid voor, die aan een groot deel van de mensen een bestaan gaf dat
op de rand lag van het levensminimum. De rijken beschouwden zich
hiervoor niet verantivoordelijk, omdat zij meenden, en ivaarschijnlijk in
die tijd terecht, dat zij er niets aan konden veranderen. Geleidelijk aan
echter, met het toenemen van de mogelijkheden en zeker ook onder
druk van buitenaf, groeide er ook bij de bezittende klasse het besef,
dat ieder wens binnen de volksgemeenschap recht had op een mensr
waardig bestaan. Het kon binnen die gemeenschap oak omwille van het
algemeen belang niet geduld worden, dat er mensen anal f abeet bleven,
of hanger leden of hulpeloos ziek waren. Men zocht en vond de midder
len in verzekering, sociale wetgeving en talloze andere voorzieningen
om de realisering van de sociale rechtvaardigheid to institutionaliseren.
Op het internationale terrein zijn rvij nog lang niet zover: de moge-lijkheden zijn nog beperkt, het gemeenschapsbese f moet nog groeien
en volledige institutionalisering zal pas mogelijk zijn, als er een werker
lijk supra-nationaal gezag bestaat. Maar al deze dingen zijn in aanzet
al aanwezig: er zijn mogelijkheden, het gemeenschapsbese f is groeiende
en een aanzet van institutionalisering vindt men al in het Handvest van
de Verenigde Naties, waarbij alle deelnemende volken „pledged to
take joint and separate action, to promote higher standards of living

606

MOTIVERING VAN HCILP AAN ONTWIKKELINGSLANDEN

and economic development". De beweging naar f e i t e t ij k e gelijkberechtigdheid is ook binnen de gemeenschap der volkeren op gang ger
komen.
Naast de sociale gerechtigheid, kan men ook de humanitas, de alger
mene mensenliefde, als fundament nemen voor de verplichting om ontwikkelingshulp to bieden.
Lie f de sluit de gerechtigheid in, terrvijl gerechtigheid zonder lie fde
dood is. Met meer recht zou men nog de christelijke naastenlie f de als
grond kunnen noemen, maar de humaniteit is algemener en wordt door
iedereen erkend. De mensenlie f de erkent de plicht om to he/pen als men
daartoe in staat is. Ceteris paribus weegt die plicht zwaarder naarmate
de nood grocer is. De nood van de arme volken is groot en wordt niet
verholpen door incidentele acties, maar vereist een systematisch aanr
gepakte hulpverlening. Het is daarom een plicht van lie f de om dit to
doen en het efficient to doen. Deze plicht rust allereerst op de volken
als geheel genomen, omdat juist de volken elkaars „naasten" zijn, meer
dan de groepen en veel meer dan de individuen. Hieruit mag men ech^
ter niet a f leiden, dat de hulpverlening nu ook allereerst door de staat
moet geschieden. De overheid hee f t de plicht ervoor to zorgen, dat er
hulp geboden wordt en dat dit op een of f iciente wijze geschiedt. Het
kan echter heel goed zijn, dat het particulier initiatie f , gesteund door
de overheid, op sommige terreinen van de hulpverlening meer efficient
kan iverken dan de overheid zelf rechtstreeks zou kunnen doen. In dat
geval lijkt het een plicht van de overheid om zulke initiatieven to steunen.
In de Encycliek „Mater et Magistra" hee f t de Paus op zeer compacte
wijze de motieven voor de hulpverlening samengevat:
„De solidariteit, die tegenwoordig alle mensen met elkaar verbindt,
zodat zij zich voelen als een grote familie. moet de landen met welvaart
en overvloed er toe brengen, zich het lot aan to trekken van die landen,
waar de bevolking in zulke grote moeilijkheden verkeert, dat zij bijna
omkomt van gebrek en honger en de primaire mensel eke rechten niet
kan genieten. 4mdat bovendien de onderlinge a f hankel jkheid van de
landen steeds grocer wordt, is er geen duurzame en heilzame vrede
mogelijk als er tussen hen to scherpe economisch--sociale tegenstellingen
bestaan (no. 157) .
En de Paus voegt eraan toe:
„dat vooral de katholieken, als leden van het mystieke Lichaam van
Christus, het zich tot plicht moeten rekenen de noodlijdenden en ongelukkigen to he/pen" (no. 159).

Het Concilie en de eenheid
MAX LACKMANN

De auteur van dit artikel, de Evangelische P f arrer Max Lackmann
stichtte in 1954 samen met Propst Hans Asmussen de S a m m 1 u n g beweginq. (Cfr. J. Kerkhofs, W o r d e n de Evangelischen
k at ho lie k? in St rev en, november 1958) . De leden van deze
beweging willen Been individuele bekeringen naar Rome stimuleren,
maar wel de echt katholieke waarheden die in de evangelische gemeenr
schap soms bedekt leven, volledig revaloriseren, en aldus de dag voorbereiden waarop de Evangelische Kerk in groep met Rome verenigd
kan worden zonder haar eigen kenmerken prijs to geven. Terwijl de
S a m m 1 u n g in de eerste plaats studie en opinievorming bedoelde,
gaat de Bund für evangelischrkatholische Wiederr
v e r e i n i g u n g verder: hij evil in kleine groepen aanvangen met een
meer katholieke vormgeving van het evangelische geloo f sbeleven.
S a m m 1 u n g en B u n d werken samen, en ook katholieken horen,
als sympathisanten, tot deze beweging naar een „Korporative Wiedervereinigung". Pf arrer Lackmann, die om zijn katholizerende tendensen
door zjn kerk vroegtjdig op pensioen is gesteld, vas in Rome gedur
rende de Eerste Sessie van het Concilie, als vertegenwoordiger van de
B u n d. Over zijn Concilierindrukken zal binnenkort een boek verschijnen: Mit evangelische Augen.
OEWEL het Concilie in de eerste plaats een hervormingsconcilie
is, stond de eenheid der christenen, ja, van alle mensen, van bij
de aanvang in het middelpunt. In zijn openingstoespraak verklaarde de
paus: „Helaas heeft de gehele familie der christenen de zichtbare
eenheid in de waarheid nog niet volledig bereikt. De Katholieke Kerk
rekent het tot haar plicht, ijverig mede to werken om het grote mysterie
van die eenheid to verwezenlijken, die Jesus Christus op de vooravond
van Zijn lijden zo vurig van Zijn Hemelse Vader heeft afgesmeekt".
Deze opvatting van de paus over de opdracht van de Kerk stemt
overeen met gelijksoortige verklaringen op de Conferentie van de
Wereldraad van Kerken to New Delhi in 1961. Deze sprak zich voor
de eerste keer in de geschiedenis van de Oecumenische Beweging
nader uit over het gebod, de opdracht en de kerkelijke voorwaarden
van een zichtbare eenheid onder de christenen. De sectie „Eenheid"
gaf aan alle nietrkatholieke kerken ter overweging: „De Heer die aan
het eind van alle dingen tot de volle eenheid leidt, nodigt ons dringend
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uit, de eenheid to zoeken, die Zijn wil is voor de Kerk... . Wij geloven
dat wij voor deze eenheid moeten bidden en arbeiden".
Toch is er een opmerkelijk onderscheid tussen de opvatting van de
pans en die van de Wereldraad. Volgens de katholieke opvatting is de
eenheid der christenen nog niet verwezenlijkt, maar de eenheid van de
ene heilige Kerk is, ondanks alle scheidingen, steeds gehandhaaf d
gebleven. De Wereldraad van Kerken is daarentegen van mening, dat
de zichtbare eenheid van Jesus Christus' Kerk historisch nog nooit
bestaan heeft.
Als evangelische christenen, die zich in de „Bund fir evangelischkatholische Wiedervereinigung" aaneengesloten hebben, kunnen wij
deze opvatting van de Wereldraad niet bijtreden. De H. Schrift schijnt
to leren dat sedert Pinksteren, zonder enige onderbreking, slechts de
ene ware Kerk van Jesus Christus kan bestaan, door Christus als
heilsteken onder de volken geschapen en in stand gehouden. Hij is niet
de Messias en Zijn boodschap niet de Blijde Boodschap van Verlossing, als de zichtbare eenheid van Zijn Volk ooit kan ophouden to
bestaan. Leden van dit Volk kunnen zich afscheiden. Christus' Lichaam
kan gewond worden. Maar nooit gespleten, nooit verbroken.
Dit onderscheid vormt een grote moeilijkheid. De van de Katholieke
Kerk of gescheiden christenen zijn het niet eens met het Concilie over
de vraag, waarin dan wel het wezen en het doel van de Eenheid
bestaat. Deze moeilijkheid mag men niet onderschatten, een gevaar dat
m.i, in brede lagen van het christelijke yolk beslist aanwezig is. Onder
„Eenheid van de christenen" en „Eenheid van de Kerk" verstaan de
gescheiden christenen twee verschillende dingen. Hierin komen dus
reeds opmerkelijke tegenstellingen in de geloofsleer tot uiting. De
Katholieke Kerk zal de leer waarop haar opvatting van de Eenheid
steunt, zeker niet veranderen. Wet echter zijn er hoopvolle tekenen,
die erop wij zen dat de Kerk haar begrip van de Eenheid op een nieuwe,
d.i, door Gods Woord en Gods Geest vernieuwde, wijze wil voorr
stellen en verklaren. Dit zal zeker niet alle, maar toch vele niet-katholieke kerken en christenen er toe brengen, hun eigen opvatting van de
Eenheid, alsook het beeld dat ze tot nu toe hadden van de katholieke
eenheid, opnieuw to doordenken.
Ik noem hier enkele van deze gezichtspunten, die nit mijn waarne^
mingen gedurende het Concilie resulteren. Wat de uiterlijke, tastbare
resultaten betreft, heeft deze Eerste Sessie niet bijzonder veel opgeleverd. Groots was echter de Geest die zich in deze weken gemanifesr
teerd heeft en die Zijn „tekenen en wonderen" heeft verricht. Ik zeg
dit heel nuchter, als een evangelische christen. De Geest heeft hier
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een helder licht geworpen, ook op de weg die wij persoonlijk gaan naar
een corporatieve inlijving van evangelische kerkgemeenschappen in de
katholieke eenheid.
De geestelijke hooding van de paus
Op een merkwaardige wijze heeft Paus Joannes bij de opening van
het Concilie gesproken van een „drievoudig licht", waarin de nog niet
volledig gerealiseerde zichtbare eenheid der christenen, ja, van alle
mensen, nu reeds in verschillende Braden oplicht. Er is de eenheid van
de katholieke christenen in de Katholieke Kerk, een eerste bovennatuurlijk onderpand van de Eenheid, „tot voordeel van de gehele mensr
heid". Vervolgens de eenheid van de van de Katholieke Kerk gescheir
den christenen, die bidden en arbeiden voor de verzoening met de
Katholieke Kerk. Ten slotte de eenheid van de grote nietrchristelijke
godsdiensten „in de achting en de eerbied jegens de Katholieke Kerk".
De arbeid van de niet-katholieke Oecumene voor de hereniging met de
Bisschop van Rome en de eerbied van de grote wereldgodsdiensten
voor de Kerk zijn dus reeds een uitwerking van de overal werkzame
H. Geest. Zulk een positieve christelijke visie van de paus op de
wereldgodsdiensten en de Oecumenische Beweging is buitengewoon
betekenisvol. De lezer herinnere zich daarbij, dat in New Delhi een
orthodoxe theoloog, Dr. Nissiotis, openlijk verklaard heeft: „Onze
voorstellingen van het Primaat van de Bisschop van Rome moeten wij
herdenken". En een vooraanstaande Lutherse theoloog, Prof. Dr.
Meinhold van Kiel, heeft zich in zijn boek Der Evangelische Christ and
das Konzil even duidelijk uitgesproken: De politiek die wij, protestanr
ten, tegen het dogma van de onfeilbaarheid hebben gevoerd, is op vele
punten in zo verre onrechtvaardig geweest, dat zij niet voldoende acht
heeft geslagen op de zin en de woordelijke inhoud van de definitie .. .
Zoals de onfeilbaarheid bedoeld wordt door de formule van het dogma,
is deze opvatting van het kerkelijke leerambt niet a priori en f undamenteel onverstaanbaar voor de andere kerken. De Evangelische en de
Orthodoxe kerken hoeven de katholieke opvatting van het kerkelijke
leerambt niet met een volledig gebrek aan begrip to bejegenen.
Wat de waardering van de pans voor de wereldgodsdiensten betref t,
ook daarvoor vinden we enigszins een parallel in New Delhi. Nogal
hartstochtelijk werd daar namelijk de vraag gesteld naar een theologische en geestelijke taxering van de „gelovige niet-christenen". „In de
kerken, antwoordde een van de secties van de Conferentie, hebben wij
slechts een gebrekkige voorstelling van de wijsheid, de Iiefde, de macht,
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die God aan mensen van andere godsdiensten en aan mensen zonder
godsdienst gegeven heeft".
De opvattingen van de paus over het werken van de H. Geest aan
de Eenheid komen dus overeen met soortgelijke opvattingen in de niet-katholieke Oecumene. Hier breekt een werkelijke „katholieke", dit is
alles en alien omvattende conceptie door van de bedoeling van de
Drieene God. Deze christelijke ruimte van blik van Paus Joannes
die niets van doen heeft met een theologisch liberalisme of modernisme!
heeft zich gedurende de Eerste Sessie steeds weer doen gelden. Ze
vermindert in niets de kerkelijke aanspraken van de katholieken, maar
ze geeft God, Vader, Zoon en Geest, de wijde werkzaamheid weer,
die Hem toekomt. Die werkzaamheid willen inkrimpen, is niet katho
liek, is bekrompen.
Even ruim denkt Paus Joannes als hij spreekt over de middelen om
tot de zichtbare eenheid in de ene Katholieke Kerk to komen. Klaarblijkelijk verwacht hij van vele bisschoppen en theologen, en van zijn
medewerkers in de Curie, een mentaliteit die ze slechts moeilijk of nog
helemaal niet op kunnen brengen. Voor hen is katholiciteit blijkbaar
gelijk aan een confessionalistische, dogmatistische, ja, latijnse en roomse „bekrompenheid" in denken en oordelen.
Het eerste doel van het Concilie
het „punctum saliens " , zoals de
paus improviserend toevoegde aan zijn geschreven tekst „ is niet om
sommige belangrijke hoofdstukken van de kerkelijke leer to behandelen
en aldus uitvoeriger de leer van de Vaders en van de oudere en nieuwere theologen to herhalen .... De onveranderlijke leer moet men op
zo'n manier onderzoeken en verklaren, dat zij aan onze tijd wordt aan^gepast. De substantie zelf van het geloof of de waarheden van onze
leer dienen onderscheiden to worden van de wijze waarop ze geformu
leerd worden, waarbij men echter Bezel f de zin en betekenis moet be-houden. Waar het nodig is, zal aan deze formulering zeer veel tijd en
geduld besteed moeten worden; men zal die methoden voor de uiteen-zetting van de leer moeten aanwenden, die het meest overeenstemmen
met het leerambt, dat overwegend een pastoraal karakter draagt".
In de eerste plaats zien we in deze woorden een garantie voor het
feit dat het Concilie geen nieuw dogma wil afkondigen. Laten we ons
niet verontrusten door allerlei alarmerende geruchten uit sommige
kringen, die meer denken to weten dan de paus en de concilievaders
zeif.
Veel belangrijker is echter wat de paus bier zei over het onderscheid
tussen de eeuwige waarheid zelf, die in het dogma wordt „bewaard" en
„beleden", en de wijze waarop ze geformuleerd wordt. In het dogma
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geloven is niet hetzelf de als zich binden aan de concrete woorden en
begrippen die het geloof sgeheim moeten uitdrukken. Als de Kerk met
een nieuwe tijd, met andere mensen, maar ook met het Woord van de
H. Schrift geconfronteerd wordt, dan kan van haar gevraagd worden,
dat zij haar eeuwige geloof sschat „moedig en zonder vrees", zoals de
paus beklemtoonde, in nieuwe, betere woorden uitdrukt, vanuit nieuwe
bijbelse gezichtspunten, met aandacht voor de dialoog met andere
christenen en niet--christenen. Ten slotte hebben de evangelisten en de
apostelen zich toch ook van zeer verschillende f ormules bediend om het
ene geheim van de Verlossing en de Kerk uit to drukken!
De paus heeft verder een duidelijke afkeer laten blijken tegen elk
dogmatisme en confessionalisme, dat zich slechts verplicht voelt tegenover het waarheidsbezit van het verleden. De Kerk is blijvend op weg,
in haar verkondiging past zij de waarheid steeds opnieuw aan de tijd
aan. Onvermoeibaar tot in de slotrede op 8 december komt de
paus terug op deze pastorale, zielzorgelijke, missionaire verplichting
van de Kerk tegenover de nietrkatholieken en de hele zoekende mensr
heid. In dit Concilie gaat het om het Evangelie, de Blijde Boodschap,
om niet anders. Als er nu eenmaal zoveel christenen zijn die in de
huidige dogmatische formuleringen van de Katholieke Kerk betref f en-de de H. Ibis, of de Bronnen van de Openbaring, of het Pausdom, het
Evangelie niet kunnen herkennen waar het hun toch ook om to doen
is! dan volstaat het niet en helpt het niet, de nietrkatholieke opvattingen to verwerpen en de oude dogmatische formules als absolute
wetten to herhalen en in to scherpen. Men moet onderzoeken wat er in
deze Iormuleringen ouderwets is, onverstaanbaar, eenzijdig, wat aanleir
ding geef t tot misverstand of al to polemisch is uitgedrukt. Het dogma
is toch niet identiek met Gods Woord. Het belijdt en betuigt en ver-dedigt de in Gods Woord gegeven openbaring. De Kerk moet in liefde
overwegen of zij dit vandaag niet anders moet doen dan gisteren,
zonder de waarheid van gisteren prijs to geven.
De of f iciele waarnemer van de Evangelische Kerk in Duitsland,
Prof. Schlink, heeft bij een ontvangst van Kardinaal Bea openlijk
verklaard, welke verwachting gewekt wordt voor een verder leidende
dialoog, juist door dit onderscheid van de paus tussen de substantie
van het geloof en de formulering ervan. Dat wij een geloofsgeheim
op verschillende wijzen uitdrukken, betekent nog niet noodzakelijk dat
wij ook in de geloofswaarheid gescheiden zijn. Woordelijk zei Prof.
Schlink: „Ik ben overtuigd dat de gescheiden Christenheid meer sub,stantie gemeenschappelijk heeft dan op het eerste gezicht blijkt uit de
verschillende formuleringen".
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Aldus opent de ruimte van bilk, waarvan de pans getuigt, ook in de
grondvragen van het christelijke geloof een uitzicht op een reeds aan.wezige, reele, zij het nog niet volledige, eenheid van de christenen. De
eerbied van de pans voor datgene wat ook nietrkatholieken reeds aan
algemene katholieke goddelijke waarheid bezitten en beoefenen, gaat
verder dan wat vele katholieke en evangelische christenen tot nog toe
voor mogelijk hielden, zeker verder dan wat een Opvolger van Petrus
minstens tegenover ons, Evangelischen
ooit heeft durven zeggen.
Wat daarmee voor de Eenheid gedaan worth, is niet to overschatten.
Hoe ernstig Paus Joannes het meent met de „pastorale zorg" van
het Concilie, bleek ook uit zijn ingrijpen in de debatten over het Schema
van de Openbaring. Zijn bedoeling daarbij was niet, een of andere
theologische opinie voor to trekken. Doch de zielzorgelijke aandacht
voor de vragen van de tijd en van nietrkatholieken scheen verduisterd
to worden door een al to dogmatische denkwijze, die alleen maar naar
achteren kijkt en meent dat zij de goddelijke waarheid op een verstaanr
bare wijze uitspreekt als zij de oude formule maar herhaalt. Aan een
concilievader heeft de pans gezegd, dat hij zich op het Concilie voelt
als „een leerling", als „een die luistert". De hele Kerk moet spreken als
een die geleerd heeft to luisteren en dan, modern, de mens van vandaag
aanspreekt. Zij moet de waarheid zeggen in lie[de. Op die wijze „leidt"
Paus Joannes het Concilie: in liefde houdt hij alles samen. Hij maakt
weer zichtbaar wat Jo. 21 bedoelt: het ambt van de Opperherder is dat
van de lief de, die alle schapen samenhoudt. Nietrkatholieken, ook
protestanten en orthodoxen, krijgen daarmee een bijzonder aanschour
welijk onderricht over wat het ambt van Petrus eigenlijk is: de Bisschop
van Rome is een papa, een wader. En ook dit nieuwe inzicht is van
ontzaglijke betekenis voor de Eenheid.
De werkwijze van de concilievaders
Wie dag voor dag het verloop van de Algemene Congregaties heeft
waargenomen, moet erkennen: bier is een werkelijk synodaal gesprek
aan de gang, dat in vrijheid en openheid wordt gevoerd. Zelfs kathor
lieken, heb ik gemerkt, stonden er verbaasd over, hoe vrijmoedig en
verscheiden de bisschoppen zich uit konden spreken; hoe duidelijk,
open, scherp ter zake, maar ook waardig in de vorm, de vota werden
voorgebracht. Waar het nodig was, nam men geen blad voor de mond.
Het gezag van de pans of de bindende leer van de Kerk hinderde velen
niet, openlijk to zeggen, wat de Kerk tot nu toe slecht of ontoereikend
heeft gedaan of gezegd, en wat zij nu eindelijk beter, bijbelser, kathor
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lieker, oecumenischer, ruimer van hart, moderner moet gaan zeggen en
doen. Voor ons, Evangelischen, was dit een blijde verrassing. Wat de
Katholieke Kerk bedoelt als zij het gezag van de hierarchie en van het
dogma hoog in ere houdt, kwam hiermee in een geheel nieuw licht to
staan.
Tegelijkertijd werd het gezag van het college van alle bisschoppen
en van de regionale en nationale bisschoppenconferenties vanaf de
eerste dag zichtbaar, in tegenstelling tot het Eerste Vaticaans Concilie
heeft de paus zich tot nog toe bijna helemaal op de achtergrond gehou-.
den. De enige keer dat hij ingreep, was het juist om het bisschoppen-college, dat niet helemaal 2/3 der stemmen had behaald, Loch toe to
laten zijn met een redelijke meerderheid kenbaar gemaakte wil door to
zetten. Een decentralisering in grote stijl heeft met deze ontwikkeling
reeds een aanvang genomen. De theologische discussie over de rechten
van de bisschoppenconferenties zal pas in de herfst van dit jaar tot
haar hoogtepunt komen, maar uit de discussies van de Eerste Sessie
blijkt al heel duidelijk: de bisschoppenconferenties maken aanspraak op
het recht, over belangrijke vragen van het kerkelijke leven, die tot nog
toe bijna uitsluitend onder de competentie van de Curie vielen, zelfr
standig to beslissen, met goedkeuring van de paus. De Curie zal na
het Concilie niet meer dezelfde rol spelen als daarvoor. Daarmee ligt
de weg open voor een grotere zelfstandigheid van de bisdommen en
kerken in alle landen, de romeinse voogdij wordt teruggedrongen, naar
oorspronkelijk christelijke traditie wordt er rekening gehouden met de
pluraliteit van het kerkelijke leven en de kerkelijke problemen in de
verschillende landen, niet alleen in de missiegebieden. Het historisch
gegroeide beeld van de „Pauskerk", dat vele nietrkatholieken voor
ogen staat, maakt plaats voor het beeld van het veelvuldige Godsvolk,
dat geleid wordt door het gezamenlijke episcopaat, met de Bisschop
van Rome in zijn midden. De bisschoppen luisteren naar elkaar, verr
dedigen niet to allen prijze de uniformiteit; het gezag, dat Christus zelf
hun verleend heeft, wordt door het bijzondere gezag van de paus niet
versmald, noch minder verdrukt, maar in waarde verhoogd, bevorderd,
gesteund. Het is zelfs niet uitgesloten dat men voor zal stellen, uit alle
bisschoppenconferenties van de wereldkerk een bisschoppencollege
samen to stellen, dat de Bisschop van Rome in bijzonder belangrijke
aangelegenheden blijvend bijstaat.
Dit alles wijst op een ontwikkeling die een zeer gunstige invloed kan
hebben op de toenadering van de gescheiden christenen. Vele bezwar
ren, zij het niet alle, die door de grote christelijke kerken ingebracht
worden tegen een absolute monarchie van de paus of tegen een ontoe-
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laatbare romanisering van de Katholieke Kerk, kunnen voortaan niet
weer in oprechtheid gehandhaaf d blijven.
Even belangrijk is de constants zorg van vele concilievaders om de
Kerk tot een vernieuwd en dieper luisteren naar Gods Woord en het
Evangelie to brengen. Verschillende malen hebben concilievaders heel
nuchter gezegd: in sommige opzichten blij f t de Katholieke Kerk achter
bij het Woord Gods, laat zij niet het voile licht van het Evangelie
stralen. Als dagelijks voor de vergadering het evangelieboek plechtig
vereerd werd, dan was dit niet alleen maar een uitwendig gebaar. De
waarheid, dat de Kerk de Kerk van de H. Schrift is en dat Gods Geest
haar wil vernieuwen vanuit het luisteren naar de Schrift, is werkelijk
niet langer weer het monopolie van de kerken uit de Reformatie. De
debatten over de Bronnen van de Openbaring werden door sommige
Duitse kranten „de strijd om de bijbel" genoemd. Daar was jets van
waar. De meeste concilievaders willen duidelijker, dieper doordacht
dan in vroeger jaren, laten horen wat de Schrift voor de Kerk betekent.
Waar zulk een geest van hervorming waait, kunnen de kerken van de
Reformatie de Bijbel niet meer uitspelen tegen de Katholieke Kerk,
zoals ze tot nog toe gedaan hebben. De Bijbel zelf brengt de gescheidenen dichter bij elkaar.
Een nieuwe moed tot katholiciteit
De bekende katholieke oecumenist Thomas Sartory OSB van Nier
deraltaich heeft een verzameling van artikelen, die hij vorig jaar lief
verschijnen, de titel gegeven: Mut zur Katholizitat. Deze cooed heeft
zich op het Concilie reeds werkzaam getoond. Het enge confessionalisr
tische, latijnse, romeinse, westerse, sterk antirreformatorische en antiorthodoxe katholicisme moet vervangen worden door een echte kathor
liciteit, waarin het katholieke leven en denken een plaats vindt in al
zijn veelvormigheid, in verschillende culturele, sociale, nationale en
religieuze kleuren en varianten. De Katholieke Kerk van de Eenheid
mag geen „Eenheidskerk" zijn, waarin a11e katholieke volken en chrisr
tenen dezelfde uniform dragen. Op dit gebied zijn de missiekerken
voorgegaan. De Noord -A f rikaanse bisschoppencon f erentie heeft dui-delij k to verstaan g eg even, dat het katholieke A f rika niet tot de westerse, latijnse kerk behoort en een eigen kerklichaam wenst to zijn, met
eigen riten en denkvormen. De Oosterse kerken zullen niet geneigd
zijn, in de gemeenschap met Rome terug to keren, zolang de zelf-standigheid van hun theologie, hun geschiedenis, hun opvatting van
het patriarchaat, hun eigen religieuze cultuur niet gegarandeerd wordt.
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Zelfs waar er alleen maar over een liturgiehervorming in de latijnskatholieke kerk werd gesproken, werd duidelijk de wens uitgedrukt,
katholiek toch niet to identificeren met latijns of romeins. Het is niet
mogelijk, alley op een noemer to brengen. Over vele dingen zullen de
bisschoppenconferenties ter plaatse zelf moeten beslissen. Deze „ka-tholieke moed " kan sommige leden van de Curie hebben doen schrik
ken, maar als er aan alle kanten deuren open worden gegooid op de
Oecumene, dan is dit belangrijker, dacht ik, dan de vraag of sommige
curieleden daar misschien enkele nachten slaap voor moeten laten.
Zelf s op het gebied van het theologische denken en op dat van de
vroomheidsvormen schrikt men niet terug voor zulk een echte katholicir
teit. De concilievaders hebben er geen vrede mee genomen dat het
Schema over de Openbaring of dat over de Kerk to veel door een
bepaalde school was geinspireerd en geen recht liet wedervaren aan de
hele rijkdom van de theologiegeschiedenis in Oost en West. Ons den-ken van de waarheid is begrensd. Een bepaalde manier van denken is
nooit to identificeren met de waarheid, ja, er zijn vele door de Geest
geinspireerde manieren van denken nodig om de hele waarheid uit to
spreken en to beschrijven zoals die in de H. Schrift is neergelegd. Het
Concilie wenst dat alle denkwijzen die in de Katholieke Kerk mogelijk
zijn, zich kunnen doen gelden. Het is dus niet waar, wat vele christenen
en niet--christenen tot nog toe dachten, dat men zich in de Katholieke
Kerk moet richten naar de norm van een f ilosof ie, een theologie, en dat
sommige aspecten van de waarheid, die in de Bijbel to vinden zijn,
helemaal niet in acht genomen worden.
In deze opvatting van de concilievaders hoort het verder niet wezenlijk tot het katholiek-zijn, dat men wierook gebruikt, vele kruistekens
maakt, geknield de H. Mis bijwoont, relikwieen vereert, de rozenkrans
bidt. Dit alles kan een katholiek gebruik zijn maar er zijn culturen en
tradities (niet-christelijke en christelijke) , waarin men met deze dingen
niet veel aan kan vangen, waarin daarentegen andere gebruiken ge-groeid zijn. Hoe vele Evangelischen zijn b.v. niet overtuigd, dat katholiek-zijn betekent: rozenkrans en Mariadevotie, alle drie minuten een
kruisteken en een ontelbaar aantal heiligenfeesten. Het Concilie bereidt
de weg voor om ook niet-katholieke vormen van vroomheid, die ook
christelijk zijn, bestaansrecht to geven in de ene Kerk van Christus.
Moed tot de oecumenische dialoog
De Katholieke Kerk van het Tweede Vaticaans Concilie wil het
Evangelie zo verkondigen en de Kerk zo voorstellen, dat Kerk en
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Evangelie ook de nietrkatholieken, met hun denkwijze, hun religieuze
levensvormen, hun christelijke traditie, aanspreken. Men verlaat de
katholieke „monoloog", en begeef t zich in de dialoog. De dialoog beef t
aandacht voor de andere, voor wat hij weet en niet weer, voor zijn
wensen en vragen, voor de eigen card van zijn waarheidsbezit en van
zijn bijzondere christelijke roeping. Voortdurend was het Concilie erop
bedacht, Welke nietrkatholieken mee luisterden, hoe men de waarheid,
zoals de Kerk die verstaat, nader kan brengen tot hun mentaliteit en
spiritualiteit. Sommige concilievaders moeten dit blijkbaar nog leren.
Dit mag ons niet verwonderen. Maar veel wijst erop dat de dialoog
werkelijk een aanvang heeft genomen.
Ieder die in de concilieraula sprak, had vlak achter zich de rij van
waarnemers, van de gescheiden broeders, zitten. Hoe kon hij hun
aanwezigheid vergeten wanneer hij zijn vota formuleerde. Duidelijker
nog was de dialogische geest waar to nemen in wat er gezegd werd.
Hoe „evangelisch" klonken vele dingen in de oren van de Evangeli
schen! De beklemtoning van de rol van de gemeente in de eredienst,
van de volkstaal, van de prediking, op gelijke voet met het altaar
sacrament; het luidop zeggen van de canon, de communie onder twee
gedaanten. Of ik denk aan de evangelische toon van sommige dingen
die gezegd werden over de Bronnen van de Openbaring, over exegese
methoden die in het protestantisme tot ontwikkeling zijn gekomen. Het
is een evangelische opvatting, het doorgeven van de kerkelijke leer to
beschouwen als het doorlopen van het bijbelse Woord Gods. Ook het
debat over de Kerk gaf vele dingen to Koren die Evangelischen en
Orthodoxen bijzonder dierbaar zijn: de betekenis van de charismen
naast het ambt, de waardigheid en verantwoordelijkheid van a11e gedoopten voor het Volk Gods, de verhouding van pauselijk ambt en
bisschoppencollege, de kruisgestalte van de Kerk, enz. Het was werker
Iijk zoals een evangelische berichtgever schreef: „Iedere dag heb ik bier
j uist dat Evangelie horen verkondigen waar het Maarten Luther om
to doen was. Misschien moeten wij, zijn volgelingen, ons op de grote
verrassing voorbereiden, dat de grootste etappe van de Relormatie nu
eerst is aangebroken, doordat zij Naar intrede doet in Rome. M
V chten
wir dann nicht beschamt sein mussen".
De Eerste Sessie van dit Concilie heelt het werk van de Eenheid op
een ongewoon dynamische en progressieve wijze aangepakt. Alle chrisr
tenen die niet door een anti-rooms complex verblind zijn, moeten dit
erkennen. De Katholieke Kerk geeft daardoor aan alle gescheiden
christenen een geweldige aansporing om zich ook zelf tot een ernstige
bezinning op Gods Woord en zo nodig tot hervormingen to laten inspir
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reren, Oscar Cullmann heeft in Rome al gezegd, uit naam van alle
niet--katholieke waarnemers: „Wij moeten onszelf afvragen, of op be
paalde punten bij ons toch niet in plaats van een concentratie naar de
maatstaven van de Bijbel gemeten een versmalling is ingetreden en of
onze kerken niet ten onrechte bepaalde bijbelse elementen hebben laten
vallen". Men kan slechts hopen en bidden, dat de nietrkatholieke Oecu-mene zich, met Gods Woord in de Bijbel voor ogen, open moge stellen
voor de dialoog met deze vernieuwde Katholieke Kerk, en dan bereid
is om zich door Gods Woord en Geest to laten hervormen, ook als
daarvoor vele dierbaar geworden voorstellingen van de opdracht van
het reformatorische of orthodoxe christendom moeten prijs gegeven
worden.
Als vertegenwoordiger van de „Bund fur evangelisch-katholische
Wiedervereinigung" kan ik nu al wel zeggen: de ontwikkeling van het
Concilie geeft ons het recht, onze gedachte van de corporatieve hereni-ging van nietrkatholieke kerkgemeenschappen met de Katholieke Kerk
nog intensiever to verspreiden in de christelijke opinie. De Eenheid,
zoals het Concilie die ziet, vraagt niet, dat wij onze Evangelische be-staanswijze en traditie opgeven of verzaken; zij roept ons veeleer tot
een evangelisch-katholieke vervulling, die ons in staat stelt, als zelfstandig kerklichaam met onze eigen theologische denkwijze, in gemeenr
schap to leven met de Katholieke Moederkerk, Alleen moeten wij alles
afleggen wat in tegenspraak is met het openbaringsgoed van de Kerk
van alle tijden, met de Kerk van de Schrift.
Zijn mijn overwegingen over wat het Concilie tot nu toe voor de
Eenheid betekend heeft, to optimistisch? Kardinaal Bea heeft gesproken van een wonder. Het woord is helemaal niet to sterk. Maar acht
weken Concilie maken de vele eeuwen van scheiding niet ineens onge-daan. Toch denk ik dat de beweging die nu losgeslagen is, niet meer is
tegen to houden. Er zijn al dingen gebeurd en beslist waar men in de
volgende Sessie niet op terug kan komen, zelf s niet
wat Gods ge
nade verhoede
als Paus Johannes het Concilie niet zelf ten einde
kan voeren.
Nochtans wil ik de vragen niet verzwijgen die bij me opkomen als
ik denk aan de nieuwe oecumenische situatie na het Concilie. Drie
bange vragen zijn het.
De eerste is deze:
Zullen de honderdachtennegentig kerken van de Wereldraad bereid
zijn om toe to gaan op het nieuwe beeld dat de Katholieke Kerk verr
toont? Moet men uit wat de Conferenties van Evanston en New Delhi
38
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tot nog toe over het probleem van de Eenheid en over de conf rontatie
met de Katholieke Kerk verklaard hebben, niet concluderen, dat vele
ledenkerken zich Bens en voorgoed vastgezet hebben op een anti^roomse positie? Als dit waar is, dan zal men zich zelf s niet door engelentaal
uit Rome laten overreden om in to gaan op de aangeboden Eenheid.
De tweede vraag is deze:
Zal het katholieke en oecumenische dynamisme, dat breekt met wat
voor velen „katholieke natuur" was geworden, zich op het Concilie
helemaal door kunnen zetten? Zu11en de krachten die zich nu in de minx
derheid bevinden maar die men niet mag onderschatten, er toch niet in
slagen, allerlei compromissen of to dwingen? Om het met een beeld to
zeggen dat een concilietheoloog gebruikte: de tweeduizend jaar oude
poorten van de Kerk beginnen knarsend open to gaan; nu moet men
ervoor zorgen, dat ze wijd genoeg open gaan om alien binnen to laten
die verlangen en wensen to komen.
Mijn derde vraag luidt:
Hoeveel tijd zal de Kerk in de wereld nodig hebben voor de besluiten van het Concilie vorm krij gen, werkzaam worden in de verschilr
lende bisdommen, seminaries en gemeenten? Wat alleen op papier
staat, zal de meeste gewone niet-katholieken niet gemakkelijk overtuir
gen. Zij zullen wachten op de daden van katholieken in de naburige
gemeenten en landskerken. Moet men in zeer brede lagen van het kat-^
holieke yolk niet rekenen met een „passieve weerstand", die zijn oorr
sprong niet alleen vindt in het gebrek aan kennis of in de gemakzucht
van de conservatieve „vromen", maar vooral in het f eit dat vele katholieken christenen
juist zoals vele Evangelischen of Anglicanen
gewoon niet vroom zijn, God niet toegedaan zijn in Lief de, en dus helemaal geen behoefte voelen om zoals de paus steeds herhaalt voor
de Eenheid to bidden, to Iijden en to arbeiden?
Deze vragen moeten we maar laten voor wat ze zijn. Ik zie er geen
bevredigend, geruststellend antwoord op. Ook dat is de Wit van God:
dat deze vragen ons, ondanks alle vertrouwen in het Concilie, blijven
verontrusten. Zij voorkomen dat we willen gaan rusten. Het doel is nog
niet bereikt, het is nog niet eens nabij, we zijn er nog tamelijk ver van
of. . Maar we zijn onderweg, en de weg die we gaan is goed. Alleen
moeten we bidden en werken om op deze weg to blijven en er op voort
to gaan. Dan komt er een dag dat God ook op deze vragen een antr
woord Beef t. Als wij het niet weer vernemen, dan zij die na ons komen.

Levensgevoel in moderne dichtkunst
DR. M. J. JOCHEMS C.M.

ET onbepaalde karakter van bovenstaande titel, zonder lidwoorden en bijgevolg naar alle zijden open voor aanvulling, is welbewust bedoeld. Wie zal het levensgevoel in al zijn veelvormigheid
volledig registreren? Onmogelijk bovendien in de levende stroom van
poetische uitingen een scherpe grens to trekken tussen eigentijds en
verouderd. Toch beef t het zijn nut zich rekenschap to geven van enkele
verschijnselen, lief st in onderling verband, om niet vreemd to staan
tegenover moderne dichtkunst.
Vooraf zij echter opgemerkt, dat met het woord modern lets onprettigs gaande is: het wordt to veel gereserveerd voor het nieuwe, liefst in
zijn bizarste verschijningsvormen. Alsof de levende traditie niet evengoed van onze tij d is, misschien sterker de tij dgeest bepaalt. Dat
woordmisbruik is o.i, niet zozeer to wijten aan eventuele arrogantie van
vernieuwers; het is eerder in twang gekomen door de simplificaties van
de vele buitenstaanders, die alleen via de j ournalistiek wel eens lets over
de hedendaagse letteren vernemen. Wanneer op hun vraag: „Wat
denk je van de moderne poezie?" een antwoord volgt dat aanvangt met
gevestigde dichtersnamen en --praktijken, voelen zij zich aanstonds
verkeerd begrepen.
Van de traditie die wij tot het moderne willen rekenen, eisen wij wel
dat ze levend zij: gevoelig voor het nieuwe in een steeds evoluerende
samenleving. Welnu: verschillende traditionele dichters hebben zich
niet onberoerd gelaten.
Dat was een van de bevindingen van een zeker mens, die, opgegroeid
met oude denkcategorieen, op weg ging om zich begrip to verwerven
voor het nieuwe, niet alleen maar wel in zijn uitersten gepresenteerd
door de experimentelen. Geleidelijk begon hem in zekere mate duidelijk
to worden, dat de vernieuwingen soms hun voorlopers en volgers hebr
ben, en dat ze o.a, door die tweezijdige verbondenheid niet zo onbegrij-pelijk zijn. Van die onderzoekende benadering willen de volgende
beschouwingen enig verslag uitbrengen.
Om to beginners zal men vele hedendaagse poezie moeten lezen met
begrip voor het f eit dat de dichter zijn activiteit ziet als kenmiddel: als
een bijzondere wijze van openstaan om nieuwe werkelijkheid in zijn
bewustzijn to integreren. Nog lets verder gaat de opvatting dat poezie
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een bepaald vermogen is. Het gedicht wordt zelfs kenorgaan genoemd,
words letterlijk ingelij f d bij de mens. Lucebert spreekt van „het lichame-lijk gedicht", de Vlaming Adriaan de Roover van „de lichamelijkheid
van het gedicht" 1 ) .
Dat is op het eerste gezicht allemaal nogal bevreemdend, zelfs ontr
hutsend. Maar laten wij niet to gauw alles en bloc als nonsens terzijde
schuiven. Neem de stelling: dichten is kenractiviteit. Voor andere
soorten kunstbeoefening zijn wij met een dergelijke opvatting sinds lang
vertrouwd. Wij geven een schilder of beeldhouwer groot gelijk, wan-.
neer hij glimlacht om de veronderstelling dat hij reeds een volledig
concept zou hebben, voordat hij naar penseel of beitel grijpt. Neen, uit
een of andere kiem, nog slechts rudimentair of zelfs fragmentarisch
aanwezig in zijn gemoedsleven, groeit door de worsteling met verf of
warmer het concept tot voile ontplooiing. Met andere woorden: de
scheppende activiteit is voor de kunstenaar zelf middel om zijn kunstwerk to Ieren kennen. Welnu: als wij een schilderend kennen en een
beeldhouwend kennen aanvaarden, waarom zouden wij dan aan de
dichtkunst dit voorrecht ontzeggen. De vraag of in alle drie de
gevallen het creatief kennen precies hetzelfde is, kunnen wij voor ons
doel onbeantwoord laten.
Willen wij de nieuwe zienswijze psychologisch aanvaardbaar maken,
dan dienen wij to bedenken dat dichten een verhevigde werkzaamheid
is van menselijke vermogens, en wel in samenwerking. Een dergelijk
samenspel nu vermag weer dan met een optelling van de deelnemers
valt na to rekenen. Trouwens: nu in onze tijd het occultisme steeds meer
uit diskrediet raakt, zal men niet licht menen, bij dat optelsommetje tot
een volledige inventarisatie van de in de mens aanwezige vermogens
to komen.
Men heeft poezie dan ook al een zesde zintuig genoemd.
Maar nu de lichamelijkheid van het gedicht. Die is begrijpelijk inzo
ver dichten een existentiele werkzaamheid is: met heel de psychosomatische eenheid van ons wezen. Doch de krasse bewoordingen van
Lucebert en De Roover suggereren veel meer. Die blijven oneigenlijk
aandoen; wij zien geen andere uitweg dan tussen de oude soorten
beeldspraak to grabbelen en het etiket: hyperbolische zegging op to
diepen. Maar dat is, gezien de bedoeling van onze beschouwingen, een
verlegenheidsoplossing; ze voldoet niet. Toch lezen wij ook bij
A. Roland Hoist in een recente bundel:
1 ) Paul Rodenko: Met twee maten ( Den Haag 1956) , blz. $9 - 131. Ter verduide
hiking en fundering van zijn uiteenzettingen geeft Rodenko op blz. 135.225 een
bloemlezing van niet alleen experimentelen. Daaruit to citeren leek ons to zeer een
doublure, zou trouwens veelal niet doeltreffend zijn, daar een versregel vaak zijn voile
zin ontleent aan de totaliteit van het gedicht, waarvan hij doortrokken is.
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dat ik een oud hart nog ophaal
en als een druiventros uitpers
tot in de spieren van het vers 2 ) .

Zo geheel nieuw als de opvatting: poezie is kenmiddel, lijkt, is ze
overigens niet 3), Reeds in 1925 dicht Nijhof,f, dat er een klein geluk is,
dat hij alleen in zijn dicht.-activiteit waarneemt: „wegzingend in mijn
lied" (Satyr en Christo foot in Vormen, Bussum 1925) .
Uitvoerig
werd poezie als kenvermogen besproken door Paul Rodenko, vooral in
verband met de experimentele vij f tigers 4), Dezen smaalden op poezie
welke verslag wil geven van een of ander gebeuren, zij dit dan nog zo
subj ectief ^-inwendig. Dat hun ziensr en werkwijze in de dichterrwereld
erkenning heeft gevonden, blijkt wel uit het feit dat een Ed. Hoornik,
toenmaals als reportage-dichter gesmaad, zijn poezie met de nieuwe
mogelijkheid heeft verrijkt.
Wat is de dood? Een woord. Het blijft dood.
Het dient uitgediept en herhaald,
het moet honderdvoudig omschreven,
uit de dode letter geheven,
uit de taal worden weggehaald,
bestaan krij gen, ademen, leven
en kruipen uit dit papier 5 ) .

Nadat alle wereldlijke symbolen een ontoereikende vingerwijzing
naar het mysterie van dood en God zijn gebleken, besluit de dichter
met de verzuchting: „Poezie. Poezie". Alleen van haar verwacht hij
nog de allesrbeslissende .kennis.
Wanneer de dichtkunst kenmiddel is, indien Been verslag mag uitgebracht worden, zou men denken dat de dichter niet buiten zijn individuele wereld komt, de lezer niets mee to delen heeft. Dat zou dan niet
stroken met de existentialistische gedachte, volgens welke de persoonIijkheid bestaat in het betrokken zijn op de ander; evenmin met de tijdr
geest, die immers zoveel werk maakt van de ontmoeting.
Doch niets is minder waar dan wat de logica ons bier deed conclur
deren. Een uitweg uit het individualisme biedt het streven om de ander
deelgenoot to waken van het ken-avontuur, hem mee to nemen in de
dichterlijke verkenning. In ieder geval vinden wij juist een hunkering
naar contact met de lezer.
Omtrent de 9rens (Den Haag z.j.; geschreven 1958 - 60) blz. 15.
3) Voor de Franse surrealisten zie dr. S. Dresden in Het expressionisme ( Den

Haag 1954) blz. 31.
4) Ter aangehaalde plaatse.
5) De V rs ( Amsterdam 1962 2 ) , blz. 10.
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Kom, leg Uw hand op dit papier; mijn huid;
verzacht het vreemde door de druk verstenen
van het geschreven woord, of spreek het uit.

..........
Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn
en door de letters heen van dit gedicht
kijken in Uw lezende gezicht
en hunkeren naar het smelten van Uw pijn

6) .

Belust op onmiddellijk contact met de lezer, treedt zelfs de reportagedichter graag buiten de coulissen van het objectieve verhaal voor een
praatje van man tot man. In de historische romans van de eerste helft
der 19e eeuw was dat heel gewoon. Schrijvers als Van Lennep spelen
open kaart met hun voorstudies. In het verhaal zijn Baedekerraanwij^zingen schering en inslag, in de trant van: op de plaats die wij tegenr
woordig het galgeveld noemen, stond vroeger een nonnenklooster. Een
auteur, die zijn held voor dood heeft laten liggen, verkiapt aan de lieve
lezer, dat hij maar schijndood is; anders kon er immers geen deel II
volgen. Truitje Toussaint en ook de grote Manzoni drijven de heusheid
zover, dat zij waarschuwen: nu komt er een wijdlopige uitweiding;
desgewenst kunt u doorbladeren naar het volgende hoof dstuk, waar de
intrige verder gaat 7 ) .
De romans van de neorromantiek omstreeks
1900 hielden zich daarentegen strikt objectief, zodat wij het hopeloos
verouderd en vermakelijk waren gaan vinden, plotseling de hand van
de schrijver op onze arm to voelen voor een apartj e.
Maar in na--oorlogs dichtwerk keert het verschijnsel herhaaldelijk
terug. Aaf jes in Een voetreis naar Rome (1946) stelt zich eerst netj es
voor: uw poeet, met naam en etymologische verklaring daarvan; onder
weg vindt hij „als je het mij vraagt" dit of dat. Nu was onze dichter
daar de hoof dpersoon van het speelse eposj e. Maar Hoornik in De V is
(1962) waarschuwt dat wij hem niet mogen identificeren met het echtpaar, dat hij door Spanje laat reizen. Wel maakt hij de lezer erop
attent: hun probleem is ook dat van u en mij. Op een gegeven ogenblik
vraagt hij ons zelfs, hoe het verhaal nu verder moet, hoe hij een bepaalde overgang zal kunnen maken. Om het even alledaags to zeggen: hij
neemt ons mee in de keuken, waar De vis wordt gaargestoof d, zoals de
historische--romanschrijver van de vorige eeuw ons binnenvoerde in zijn
studeervertrek. In wezen is het hetzelf de verschijnsel, maar wij accepr
teren het tegenwoordig weer grif, juist als een persoonlijk tegemoetr
treden.
Bij deze ontmoeting wil de dichter zich niet anders, vooral niet mooier
6)

Leo Vroman: Voor wie dit leest in Gedichten (Amsterdam 1949) .
HeC huffs Lauernesse XVIII; 1 promessi sposi XXII.
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voordoen dan hij is. Als waarmerk van die authenticiteit manifesteert
hij dan een zekere nonchalance, soms een opzettelijk taalgestuntel. In
de verbindende teksten tussen de lyrische passages stoeit Aafjes wel
hardhandig met zijn taal, waar hij bijvoorbeeld schrij f t dat een vlinder
zijn middelpunt heeft „verlegen". Hij lijkt to willen zeggen: als uw
dichter niet zo erg geinspireerd is, ben ik maar een kwajongen. De
eerste drie verzen van Hoorniks gedicht bevatten ook een taalfout, die
de echtheid van een gebrekkig op gang komen suggereert. Ze detoneert
trouwens helemaal niet in de poesie parlante der eerste bladzijden, een
gewoon--menselijke praattoon die herinnert aan de direkt aansprekende
taal in Het uur u (1936) van Nijhof.f.
Bezorgdheid om de authenticiteit formuleert Hoornik zeer ernstig en
zeer bondig: „Ik, boordevol ik en bedrog". Guillaume van der Graft
vindt een ongetourmenteerde formule: „De vogels in de lucht roeien
als vogels" 8 ) . Die verrassende eenvoud herinnert aan Gezelle: „A1 dat
gij doet is blomme zijn", welke woorden eens zijn gevarieerd met
betrekking tot de echtheid van de houtpanelen op Van Eycks Lam
Gods: „Al dat gij doet is hour zijn".
Keren wij terug naar de opvatting: poezie is kenmiddel. Op de vraag
welke werkelijkheid hij wil waarnemen, moet de dichter eigenlijk het
antwoord schuldig blijven. Het over-spannen gericht zijn op het onbekende wordt als wezenlijk voor de dicht-activiteit beschouwd, maar
a priori noemt hij zijn kunst die van het echec, de mislukking 9), Wat hij
in dichterlijke kennis wil ervaren, is immers het onzegbare, het onnoemelijke. Slauerhof f verpersoonlijkt het tot de onvindbare 10), A. Roland
Holst tot een vaag aangeduide zij, vereenzaamd op een helder eiland 11),
Met al deze benamingen wordt alleen de menselijke onmacht uitge .
het andere geeft louter tegenstelling met het bekende,-drukt.Dem
met de ons omringende wereld, die het noembare, het klinkende, het
nu-en--bier wordt genoemd.
Iets positiefs geven de karakteristieken het ontzaglijke, het verslinr
dende> want hier ervaart de dichter tenminste het overweldigende van
dat andere. Maar het wezen daarvan blijft verborgen: het zwijgjende,
het niet; voor de gelovige God 12 ) .
Licht wordt aan deze verborgen werkelijkheid een absoluut karakter
s ) Een stadsmens (Amsterdam 1961) afd. Laren en Penaten no, 5.
9) Rodenko t.a.p.; vele der navolgende benamingen zijn eveneens aan zijn uiteenzettingen ontleend.
10) In het gedicht Quelpart. Vgl. Kafka's falend zoeken.
11) T.a.p. blz. 21.
12) De romanschrijver Mulisch suggereert een identificatie van het niet en het al.
Zie Th. Govaart in Streven oktober 1962, blz. 49.
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toegekend, in welke zin dan ook: negatief of positief ; als zodanig staat
ze buiten alle tijdsverloop. Zochten de tachtigers uit een momentane
zinsverrukking tot vereeuwiging van dat ogenblik to geraken, vele modernen willen zich van meet of aan losmaken van de chronologie om zo
het absolute to benaderen.
Wie veel autotochten gemaakt heeft,
kent de moeheid in armen en benen,
maar ook een langzaam vervreemden.
je herinnert je allerlei dingen,
maar alsof ze nog moeten gebeuren .... 13 ) .

Het enige succes dat de dichter in zijn kenstreven verhoopt, is: een
ogenblik to staan voor, vlak bij het andere.
ik worstel hijgend om een oogwenk recht
voor U to staan en to horen hoe Gij zegt:
Ik ben, r Maar ik kan U niet achterhalen.
Gabriel Smit 14), Bij Guillaume van der Graft

Aldus
dezelf de terug-val in onze werkelijkheid: „Haar ik ben altijd kleiner dan mijn lied" 15 ) .
Het bereikte contact zal steeds een bijna raken zijn; als een dun vlies
blijft de scheiding. En slechts trillingen, vage tekens, van het andere
uitgaande, zullen de dichter bereiken 16 ) . Met dit laatste wordt de dichr
terlijke onmacht weer, nu van andere zijde, beleden: niet de dichter
maar het verborgene moet tenslotte het contact tot stand brengen 17 ) .
Onmiskenbaar dringt zich hier de gelijkenis op met het geestespatroon der mystieken. Men denke aan Hadewych met haar gevoel van
menselijke onmacht, met haar slechts tot op zekere hoogte geslaagd
contact van betrekkelijke duur, een contact dat door God moet bewerk-stelligd worden: „Verwinne mi, dat is di verwinne" (19e lied) .
Ter waarschuwing voor oningewijden, tevens ter geruststelling van
dichters met aversies t.a.v. het religieuze 18 ) , zij bier uitdrukkelijk gesteld, dat dit constateren van overeenkomsten met de mystieken geensr
zins als een soort heiligverklaring van de modernen is bedoeld: van de
heilige huisjes door hen met allerlei epitheta desornantia beklad, zou
men een aardig dorpje kunnen bouwen.
13)
Hoornik t.a.p, blz. 5. Vgl. Guillaume van der Graft t.a.p. en A. Roland Holst
t.a.p, blz. 20, 22..-- Mulisch ziet het samenvallen van heden, verleden en toekomst in
ons bewustzijn als de enige werkelijkheid. Voor de mogelijkheden in de filmkunst zie
men dr. H. S. Visscher in Streven, oktober 1959; iets over Verleden jaar in Marien-bad in Filmforum (Voorhout) september 1962, biz. 165.
) In Spiegelbeeld (Utrecht 1946) blz. 11.
i6 T.a.p, no. 6.
16 ) Rodenko t.a.p.; vgl. A. Roland Hoist t.a.p, blz. 19; men denke ook aan termen
als osmose bij Achterberg.
) Vgl. Govaart over Mulisch t.a.p, vooral blz. 42, 49 vv.
18 De Franse surrealisten leunden liever aan bij het occultisme. ( Dresden t.a.p.) .
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Wij bedoelen ook niet dat volgens hedendaagse opvattingen poezie
en mystiek uit eenzelfde psychische bron opstijgen, zoals door Van
Ostayen reeds in Het Getij van 1922, dus voor Bremond als volgt
omschreven werd. „Uit het heimwee naar een vaderland van het volr
maakte weten en uit het besef om de ijdelheid van elk menselik pogen
daarheen, uit dezelfde dubbele oorzaak van verlangen en machteloosbeid die wekster is van het gebed, spruit de poezie". Wet zal een aantal
modernen accoord gaan met zijn identificatie van poezie en mystiek in
doelstelling: „ .... dat .... een mysticisme rond de kennis van de
fenomenen voorlopig als schetsmatige en primitieve toestand het
mysticisms in God vervangt" 19). Van uitgesproken religieuze dichters
als Gabriel Smit en Guillaume van der Graft is dat accoordrgaan wel to
verwachten, maar ook de experimenteel Lucebert heeft verklaard 20)
dat de door hem nagestreef de „ruimte van het volledige leven" de
mystiek impliceert.
Wij willen echter niet zozeer op raakpunten, meer op parallellen
wijzen. Daarbij dient onmiddellijk weer gewaarschuwd voor een moge-en door de
lijke misvatting, die door de uiteenzettingen van Rodenko
hier gebodene gemakkelijk words gesuggereerd. Wanneer men ver-schijnselen, bij onderscheidene dichters waargenomen, in een samen
hangende beschouwing onderbrengt, verkrijgt men het beeld van een
tamelijk uitgebouwde geestesstructuur die men niet voetstoots aan ieder
mag toeschrijven. Bij ieder vindt men iets daarvan, op eigen manier,
aanwezig: fragmenten van een geesteshouding lijkend op die der mysr
tieken. Men zou ook kunnen spreken van verdwaalde religiositeit,
gezien in de menigte van algemeen menselijke motieven; van veelal
ontgoddelijkt mysticisme.
Flarden van het dichterlijk geestespatroon doen ons weer denken
aan de mystieken, waar wij een zekere ascese waarnemen: een zuivering
van de mens als voorbereiding op de ontmoeting met het andere. Paral-lel met Ruusbroecs „ontbloten", het verwijderen van gedachten en
beelden die door de schepping zijn ingegeven, parallel ook met oosters
mysticisme kan men de pogingen van moderne dichters zien als zij zich
willen losmaken van het omringende. In de eerste afdeling van Een
gever[de ruiter voelt Hugo Claus zich omgeven door een wereld van
Teroen Bosch met zijn gedrochtelijke, weerzinwekkende gedaanten. Hij
distancieert zich daarvan, wil een leegte verkrijgen, ruimte scheppen
voor het andere 21 ) .
19)

20

Citaten uit Vlaamsche Arbeid XXII afl. 1 -- 2 (Brussel 1927) , blz. 56, 59.
) In een particulier onderhoud; de precieze bewoordingen zijn niet to achterhalen.
P. Thomas in Dietse Warande en Bel fort,
ort, oktober 1961.
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Het specifiek menselijke is in het oog van vele modernen op een of
andere manier scheef gegaan, is ontaard. Om weer in contact to kunnen
komen met het andere heeft men meer vertrouwen in een fysiologische
aanvoelingskracht ) . Men reduceert zijn levensgevoel tot een psy-.
chisch primitivisme: wil zich verwant voelen aan animale, plantaardige
of zelfs levenloze wezens; men verzucht om boom of rots to mogen
zijn 23).
Hier speelt weer doorheen het streven naar herstel van de authenti^
citeit, welke in het menselijke vlak, zozeer besmet met het onechte,
verloren is gegaan. Als gevaar, vooral bij overmatige concentratie op
Freudiaanse technieken, dreigt dan j uist de onechtheid van de ontmenselijkte wens ) . Alle hogere aspiraties veronachtzamen om de door
Gide geproclameerde authenticiteit to bereiken vereenvoudigt het procede, maar leidt tot averechts resultaat. Doch bij de dichters is veelal
in die reductie van het levensgevoel de behoefte aan menselijk herstel
to duidelij k om aan verval to doen denken.
Reeds in de Contra ^-reformatie werden de dieren dikwijis aan de
mensen ten voorbeeld gesteld; ook Bredero verzucht:
't Onvernuftig vee, helaas!
Is veel nijver,
En veel stijver,
In den ijver tot Gods lof,
Als de mensch van 't beste stof.

Die voorkeur voor de animale wereld was sterk moralistisch. In onze
tijd is het eerder een heimwee naar de juiste zijnsorde, dat ertoe leidt
de dieren boven de mensen to stellen. Men denke aan Het ezeltje van
Vasalis: „dit schoon, ongeschonden beest " , met de verzuchting: „kon ik
nog Bens opnieuw beginnen". In Hoorniks De V is beet het: „De cipres
die alleen in het land staat, noemt ze in gedachten haar zuster " . Bij
Adriaan Roland Hoist 25 ) vinden wij het heimwee naar het oerrleven
der paarden, ook
evenals bij Guillaume van der Graft 26 )
de
22) Opvallend in De moeder van Hugo Claus. De term lichamelijk gedicht zou in
dit verband beter to begrijpen zijn.
23) In Mulisch' romans zijn soms menselijke handelingen tussen haakjes geanaly-seerd tot hun fysische componenten: hij (trok zijn lippen open, liet zijn tanden zien)
lachte. --- Wanneer wij in Vestdijks De f ilosoof en de sluipmoordenaar plotseling met
eenzelfde formule worden geconfronteerd, lijkt ze een ontheemd kunstje.
24) Sommige romanschrijvers creeren „de mythe dat de mens tot vrijwel niets dan
geweld en seksualiteit in staat is. Dit strijdt met de voor ieder waarneembare werkelijkheid". G. Knuvelder: Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandse ro^
mans ( 's-Hertogenbosch 1960) , blz. 18.
25) T.a.p. blz. 14, 27.
26) Een stadsmens, blz. 7, 23 en passim. Over de waardering voor het land, d.i. de
grond, vgl. H. v. Herreweghen: Gedachten van Andre Demedts ( Brugge 1956) , blz.
75, 29.
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zuiverende kracht der natuur-elementen. Het kon niet uitblijven, dat
dit elementaire levensgevoel hier en daar ook in de vormgeving leidde tot
poesie a 1'etat sauvage, welke door Jan Walravens is gekwalificeerd als
uitdrukking van het verlangen naar zuiverheid in een ontgoddelijkte
tij d 27), Dus ook bij de dichters zelf leef t zeer bewust het ascetisch
aspect van de voorkeur voor het rudimentaire, wellicht de meest verbreide component van de dichtkunst onzer eeuw.
Zocht men dat rudimentaire in de jaren twintig nog vaak van buitenr
of in to voeren, door muziek en plastiek van primitieve volken, of, zoals
A. Roland Hoist nastreef de, de krachten van de Keltische en Griekse
voortijd in onze Westerse cultuur to betrekken, thans tracht men van
binnenuit door reductie van het levensgevoel het menselijk zijn en het
wezen der poezie in hun zuiverheid, hun authenticiteit to herstellen.
En het is niet onmogelijk, dat de dichtkunst van het midden deter eeuw
zich door deze trek zal blijven onderscheiden, al heeft hij zijn aanloop
gehad in het vitalisme.
De openbaring van het andere zal jets geheel ongekends zijn; echte
poezie, die daartoe leiden zal, moet reeds doorlicht zijn van nieuwheid.
Hierbij denke men niet to exclusief aan afwijzing van al het oude verr
trouwde; deze is louter negatief. Wat de dichter eigenlijk nastreeft is
het absoluut nieuwe, het nieuwe in zich--zelf zonder betrekking met een
verleden. Die grille zienswijze van een eeuwige scheppingsmorgen is
wel het gelukkigst verwoord door Guillaume van der Graft:
De vogels in de lucht roeien als vogels
met de wereld voor zich
zij voeren Been oorlog
zij hebben geen tijd
want alles moet altijd nog beginnen .... 28 ) .

Merkwaardig is dat van de alledaagse zegswijze Been tad hebben
hier een nieuwe betekenis wordt afgedwongen, zonder de taal geweld
aan to doen. Herhaaldelijk manifesteert zich bij Van der Graft dit
weldadig verrassende meesterschap over het woord.
De experimentele vij f tigers zochten de morgenlijke nieuwheid to bereiken vooral door de taal to onttakelen, door ze terug to voeren tot het
stadium van de eerste stameling.
Het syntactisch verband moest het het principieelst ontgelden: het
woord werd op zichzelf geplaatst, niet opgenomen in de stromende
) Phenomenologie van de moderne poezie (1950) , herdrukt in Waar is de eerste
rnorgen' (Brussel - Den Haag 1960 2 ) , blz. 28.
' s ) T.a.p, blz. 53.
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mededeling van een zin. Als zodanig, of gezien van de bedoelde f unctie, was dit geen nieuw procede. Sensitivisten als Van Deyssel
men
denke aan In de zwemschool (1891) werkten ermee om zich to con-centreren op de inwendige „sensatie". De expressionisten in de jaren
twintig ontleenden het aan de dadaisten, later surrealisten. Dezen
wilden, in naroorlogs besef van het f glen der Westerse cultuur, nieuwe
waarden putten uit het onderbewuste. Het middel was een psychisch
automatisme: het registreren van wat nog ongevormd tot de drempel
van het bewustzijn doordrong 29 ) . Zo waren wij reeds vertrouwd met
sterk elliptische zegging als in de aanhef van Gabriel Smits Motie f :
De kleine klok, de grote nacht,
mijn leven en de eeuwigheid 30 ) .

De experimentelen hadden echter met de alleenrplaatsing van het
woord een andere bedoeling. Zij wilden het laten stoten tegen een
achtergrond van stilte, zodat door de schok zijn componenten in onder-linge spanning verhevigd werkten, of zelfs afzonderlijk geactiveerd
werden 31 ) . Deze intrinsieke taalvernieuwing lijkt wel het meest exclu-sief eigene van de experimentele beweging.
Soms waren het niet eens woorden, alleen maar geluiden, en dan
elementaire, animale als in het overbekende: oote oote boe! Doch deze
misten to zeer aansluiting bij de lezer: vonden Been weerklank, deden
hem niets; de sociale functie was hier to deerlijk verwaarloosd.
Andere keren gebruikte men klankgroepen die, wat hun combinatie,
bouwsel betrof, Nederlandse woorden hadden kunnen zijn: gemiste
kansen, daar ze nu eenmaal geen dragers van geestelijke inhoud ge-worden zijn. Deze deden het beter. Ze konden werken met de klankschilderende kracht als van bestaande woorden. Bovendien trof f en ze
door het ongehoord nieuwe, welke factor versterkt werd doordat het
woord Been dienst deed als betekenisdrager. Dat alles schiep een bui^
tenrreele sfeer, to vergelijken met die van surrealistisch schilderwerk,
waar de voorwerpen ook van hun normale f unctie zijn ontdaan om een
andere werkelijkheid op to roepen. De meeste opgang hebben deze
lege, Nederlands lijkende klankgroepen echter gemaakt in het kolde
rieke genre: de Bienekebolders van Annie M. G. Schmidt, enigermate
ook de Blauwbilgorgel. Drommeldaris en Gringergoriaan van C. Bud
dingh'. Humoristen, bij ons Toon Hermans, maar ook collega's in
andere taalgebieden, hebben zich van het procede meester gemaakt voor
) Dresden, t.a.p, blz. 29, 30.
39
Sp ^gelbeeld, blz. 62; vgl. zijn In het land van den Dichter (Utrecht - Antwer.
pen 1961 2), blz. 55, over de magische, bezwerende kracht der taal.
31) Walravens, t.a.p., blz. 30 vv.
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hun brabbelredevoeringen. Inderdaad treft hier het parodistische van
klankr en gebarenspel des to sterker j uist door ontstentenis van
inhoud 32 ) .
Dikwijls gebruiken de experimentelen bestaande woorden, laten die
als klankgroep ongerept, maar maken ze los van hun zakelijke beteke-nis om de vloeiende inhoud van gedachten- en gevoelsassociaties to
doen werken. Hier doet zich dan een merkwaardige parallel voor met
de elektronische muziek, waarin de eigenlijke toon elektrisch is „wegr
gesneden", de bovenr en ondertonen zijn versterkt.
Over die intrinsieke taalvernieuwing zou nog veel meer to zeggen
zijn. Wij hebben ze slechts kort geschetst, omdat ons reeds de vraag
door het hoofd speelde: hebben al deze technieken nog iets uitstaande
met levensgevoel, waarover dit artikel handelen zou? Wij zijn geneigd
to antwoorden: misschien wel.
In de tijd dat Huygens en Van Leeuwenhoek de microcosmos in het
menselijk weten integreerden, groeide een eerbiedige aandacht voor
het kleine; het valt ons op bij Swammerdam, Maria Sibylla Merian en
Luiken, alle drie pietisten. In onze tijd van atoomrsplitsing doet men
aan woord--splitsing. Beide zijn modern, en deze kwalif icatie hoef t niet
enkel een chronologisch samenvallen in to houden; misschien is er
samenhang, zij deze dan bewerkt door de moeilijk naspeurbare draden
der causaliteit in het psychische.
32) Ongeri'mde rymen, samengesteld door Michel van der Plas (Utrecht - Antwerpen z. j . 2 ) , blz. 96, 101. Onze Taal XXXI ( Leiden 1962) , blz. 33.

Het Federaliseringsproces in Belgie
L. CLASS

ERWIJL de Vlaams-Waalse spanningen zich aan de politieke
oppervlakte manifesteren in spitsvondige en vaak bijkomstige,
uitzichtloze discussies over taalstatuten en grondwetshervormingen, is
in de diepte een feitelijk federaliseringsproces aan de gang, in de hour
dingen, de mentaliteiten en in de praktijk van de gecentraliseerde in-stellingen zoals die functioneren.
Een eerste vaststelling is, dat de twee landsgedeelten telkens op een
onderling verschillende wijze gereageerd hebben in alle grote politieke
problemen en crisissen waarvoor Belgie zich sedert de tweede wereldoorlog geplaatst heeft gezien. De dualiteit van het land kwam steeds
opnieuw tot uiting in politieke vragen die zelfs indirect weinig verband
schenen to hebben met de Vlaams--Waalse verhoudingen. Welke deze
problemen waren, is gauw gezegd; men heeft zelfs opgemerkt dat ze
optraden met een vij f jaarlijkse regelmaat. Na een reeks kleinere crisis-.
sen over de repressie kwam de koningscrisis met een climax in 1950,
daarna de schoolstrijd in 1954 -- 1955, ten slotte de stakingsbeweging
van einde 1960. Het is overbodig hier to beschrijven, hoe Vlaanderen
en Wallonie in deze aangelegenheden verschillend reageerden. Het
betrof hier weliswaar slechts meerderheidsreacties, die door belangrijke
minderheden van de eigen bevolkingsgroep niet werden gedeeld, en de
spanning welke aldus onstond tussen meerderheid en minderheid in
ieder landsgedeelte heeft de Vlaamse, respectievelijk Waalse, blokvorming ongetwijfeld vertraagd of zelfs onderbroken. Theoretisch kon
ieder probleem overigens volledig gescheiden worden van de V1-aamsWaalse kwestie en op zijn eigen pro en contra beoordeeld worden. De
verschillende reacties werden zeker niet door Vlaamse, respectievelijk
Waalse, motieven bepaald, maar dit neemt niet weg dat zij op diepe
mentaliteitsverschillen bleken terug to gaan, die zowel in het ene als
in het andere kamp waren to vinden. Zowel de crisis als de oplossing
hebben telkens in de diepte tot de malaise bijgedragen, omdat de hou-dingen van strijd en frustratie, welke zij in zeer brede massa's opriepen,
konden overgedragen worden op andere strijdpunten, waarin de
Vlaams-Waalse tegenstelling dan weer een rot speelde.
Deze uiteenlopende reacties kwamen duidelijk tot uiting in enkele

HET FEDERALISERINGSPROCES IN BELGI

631

problemen die door hun buitenlands karakter direct niets met Vlaams
of Waals to waken hadden. In de Kongocrisis, tot en met de recente
Katanga-fase, heeft Vlaanderen merkwaardigerwijze in meer progres-sieve zin gereageerd dan Wallonie. De verkiaring schijnt gelegen to
zijn in het feit dat Vlaanderen zich veel minder dan Wallonie en Brusr
sel met Belgie identificeert, zowel qua prestige als qua directe belangen.
In de Europacrisis van begin 1963 was de reactie in Vlaanderen even-eens zo niet progressiever dan toch meer open dan in Wallonie, waar
sterke sentimentele bindingen met Frankrijk zich deden gelden. Nu kan
men wel betogen dat dit onderscheid niet essentieel is, en dat het niet
opportuun is het to onderstrepen. Intusen werd het algemeen geconr
stateerd en heeft het bijdragen tot een federaliseringsproces in de
geesten.
De mentaliteitsverschillen tussen Vlamingen en Walen hoeven we
hier niet nog eens to beschrijven, we kunnen volstaan met de vaststelr
ling dat zij, hoe groot of hoe klein ook, zich doen gevoelen op andere
gebieden dan culturele. Langs hun invloed op de demograf ie om hebben
zij in Vlaanderen en Wallonie tot aanzienlijke verschillen in de econor
mische problemen en evoluties geleid. Zij zijn ook in de politieke hour
dingen weer to vinden. Sterk veralgemenend kan men zeggen, dat links
in Vlaanderen minder links, en rechts minder rechts is dan in Wallonie.
Dit heeft tot gevolg dat een regering, waarvan het zwaartepunt onge-veer in het centrum gelegen is, een sterkere steun heeft in Vlaanderen
dan in Wallonie, nog of gezien van de grotere Vlaamse aanleg tot
discipline. Dat deze toestand ook uitgedrukt words in een grotere
Vlaamse invloed op het regeringsbeleid, wordt vaak in Wallonie ber
weerd, o.i, zonder voldoende gronden, maar deze opinie draagt zeker
bij tot het algemene Waalse onbehagen.
Minstens sedert de tweede wereldoorlog is het een algemene praktijk
geworden, iedere politieke evolutie en gebeurtenis to interpreteren in
het licht van de twee-. of drieledigheid van het land. Dit gebeurt bij
iedere verkiezing, bij iedere regeringsvorming, bij de stemmingen in het
parlement, en zelfs in ieder persoverzicht (en dit niet alleen omwille
van het taalverschil) . Zelf s degenen die zich van het Vlaams-Waals
probleem willen of maken als zou het artif icieel of bij komstig zijn, kunr
nen er niet langs, zelf de optiek van deze tegenstelling toe to passen.
Doseringen en evenwichten
Van de beschouwingswijze glijdt men over naar het niveau van de
beslissingen. Steeds meer wordt in het parlement, en in tal van andere
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bij eenkomsten, een meerderheidsbeslissing als ontoereikend be^
schouwd, als bij het optellen van de voor- en tegenstanders wordt
geconstateerd dat deze niet gelijkelijk over de twee landsgedeelten
verdeeld zijn ook wanneer het niet over een Vlaams--Waals pro-V
bleem gaat. Het stelsel van de „gequalificeerde meerderheid" functio neert dus reeds in de praktijk, voordat het in de grondwet werd vast^gelegd.
Bij het vormen van een regering (ook als er voorzien moet worden
in de vervanging van een of zonderlijke minister) , bij het samenstellen
van om het even welke commissie of groep in het openbaar Leven,
en zelfs daarbuiten, en bij iedere belangrijke benoeming is een Vlaamsr
Waalse dosering blijkbaar onvermijdelijk geworden. Aangezien dit nog
doorkruist wordt door de ideologische partijpolitiek, leidt dit vaak tot
een zo ingewikkelde puzzel, dat men zijn toevlucht moet nemen tot de
zogenaamde „package-deal": dosering en eventuele compensaties zijn
slechts mogelijk als er gelijktijdig over een heel pakket soms zeer uiteenlopende benoemingen wordt beslist. In Vlaams--Waals opzicht
wordt een benaderende fifty--fifty--repel toegepast; de grote moeilijkheid is dan vaak de personen in kwestie j uist to situeren: er zijn verf ranste Vlamingen, Brusselaars en ook verbrusselste Walen (vooral uit
Henegouwen) .
Belangrijker nog dan de dosering in de benoemingen is de balans bij
andere beleidsbeslissingen. Wij laten hier nogmaals specifieke taal
aangelegenheden terzijde, hoewel ook daar steeds een oplossing ger
zocht wordt in het nauwkeurig tegen elkaar afwegen van Vlaamse,
Waalse en Brusselse desiderata (b.v, drie Waalse gemeenten moeten
f aciliteiten verlenen aan hun Vlaamse minderheden, om aanvaardbaar
to maken dat negen vlaamse randgemeenten dezelf de verplichting krij
gen tegenover de Franstalige inwijkelingen) . Maar ook bij tal van
economische en semi-economische beslissingen houdt men angstvallig
het evenwicht in het oog. op een ogenblik scheen het psychologisch
ondenkbaar nog meer Waalse kolenmijnen to sluiten zonder een Kemr
pense mijn hetzelfde lot to doen ondergaan. Als er spoorlijnen moeten
afgeschaft worden, dan moet dat op gelijke wijze in de twee landsgedeelten gebeuren. De voordelen van economische expansiewetten
moeten zorgvuldig over de twee landsgedeelten worden gespreid, zo
mogelijk ook de inplanting van nieuwe bedrijven, en zelfs van filiales
van buitenlandse bedrijven. Deze vrijwel onmogelijke balans wordt ook
als norm gesteld voor de openbare werken. Als men hoge bedragen
besteedt aan de uitbouw van de Vlaamse havens, dan kan men Walr
lonie met andere openbare werken begunstigen, en toch een evenwichr

HET FEDERALISERINGSPROCES IN BELGI

633

tige balans voorleggen. Op het gebied van de wegenbouw heeft dit
evenwichtsbeleid meegebracht dat de f inanciering van de E3 (Kortrijk
-- Gent -- Antwerpen r Nederlandse grens) moest overgedragen worden
aan een Intercommunale ad hoc: een interessant voorbeeld dat last zien
hoe men de weg van de feitelijke federalisering betreedt zonder het to
willen.
In beleidsvragen is de dosering nog moeilijker dan bij benoemingen:
de twee landsgedeelten hebben verschillende behoeften welke moeilijk
in fifty-fifty-cijfers kunnen uitgedrukt worden. Overigens geven deze
cijfers geen beeld van de werkelijke verhouding. De werkelijke verhour
ding tussen Vlamingen en Walen is, zoals bekend, 60,/40 wat de
bevolking betref t ( het arrondissement Brussel terzijde gelaten) , en
58/42 wat de taal betreft ( het arrondissement Brussel ditmaal inbegrepen) . Het ligt voor de hand dat de reele gelijkheid in een unitair
beleid op deze cijfers gebaseerd moet zijn, indien men dit beleid niet
scheef wil trekken. In een f ederale structuur is dit eveneens het geval,
omdat de deelstaten dan hun uitgaven verrichten op basis van hun
eigen inkomsten en op dezelfde basis in de gemeenschappelijke uit-gaven tussenbeide komen.
De vraag is echter, in welke mate men de interne logica van de
unitaire structuur reeds verlaten heeft, zonder daarom de logica van de
federalisering to aanvaarden. Daar ligt de kern van de discussies over
zetelaanpassing, geografische senaat en speciale meerderheden. Wanr
neer men het aantal parlementszetels slechts wil aanpassen aan de
bevolkingscij f ers op voorwaarde dat Wallonie bijzondere waarborgen
krijgt tegen „minorisatie", dan heeft men de unitaire opvatting verlaten. Een geograf ische senaat trekt een eerste institutionele scheir
dingslijn dwars door een van de wetgevende kamers; er is Been reden
waarom zij niet door andere scheidingslijnen zou gevolgd worden.
Het aantal federaal uitgebouwde instellingen is nog uiterst gering.
Er zijn de Academien, die uit een vroeger federaliseringsproces (in de
jaren voor de tweede wereldoorlog) zijn overgebleven, maar die spelen
praktisch geen rol. Er zijn de instituten voor Radio en Televisie: het
feit dat zij zich in de Vlaamse, respectievelijk Waalse, bestrevingen
hebben ingeschakeld, is van aard om de terughoudendheid to vergroten
bij hen die in iedere vorm van federalisering het begin van het einde
van de eenheid zien. Er zijn tenslotte beslissingen inzake culturele
autonomie, die door hun beperkingen een onduidelijk en in se contradictorisch concept nog verder van iedere reele inhoud hebben ontdaan.
39
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Taalkwestie blijft belangrijk
Maar in feite behoort ook de taalwetgeving in haar geheel tot de
federaliserende instituties. Vanaf het ogenblik dat twee eentalige gebieden in het land een statuut krijgen, is de evolutie naar verdere feder
ralisering gegeven. Dit blijkt duidelijk, wanneer aan deze taalstatuten
wijzigingen moeten aangebracht worden. Er treedt dan een blokvorming op, en op zichzelf bijkomstige administratieve kwesties krijgen
een scherpte die slechts to verklaren is omdat achter de administratieve
grenzen andere grenzen opduiken.
Is de provincialisering een middel om de federalisering to ontgaan?
Indien de kern van de kwestie de overdreven administratieve centralir
satie in Brussel was, zou een decentralisatie en een deconcentratie op
de provincies zeker bruikbaar zijn. De gedachte is bovendien aantrekr
kelijk, omdat het aantal Vlaamse en Waalse provincies even groot is
(nogmaals de dosering) , en acht van de negen provincies homogeen
zijn. Voor de oplossing van een politiek probleem zijn deze provinciale
instellingen echter niet geschikt, tenzij de Vlaamse, respectievelijk
Waalse, provincies een verregaande samenwerking zouden aangaan.
Het probleem is niet het tijdverlies van de Vlaming in zijn reizen naar
Brussel, maar het gevoel van alienatie dat hem in de f ranstalige hoof dr
stad overvalt, en het gevoel van onrust dat de Waal overvalt wanneer
hij de veranderingen in de verhoudingen gewaarwordt.
In f eite wordt de f ederalisering steeds meer als onvermij delij k ber
schouwd. Tenminste indien het Vlaams--Waalse vraagstuk ook in de
toekomst het binnenlands politiek leven blij f t beheersen. De optimisten
hopen echter dat het door andere problemen en bestrevingen opnieuw
naar de achtergrond kan verdrongen worden. Hoe moeilijk het ook is
de toekomst to voorspellen, toch lij kt deze optimistische visie niet waarr
schijnlijk. De andere motieven die de Belgische politiek traditioneel
beheersen, zijn de ideologische (katholiek r vrijzinnig, of klerikaal r
antiklerikaal) en de sociaalreconomische (rechts - links, of conservar
tief r progressistisch) . De wereldbeschouwelijke tegenstellingen worn
den geleidelijk minder scherp. Niet alleen hebben zij op het belangrijkr
ste terrein van overheidsbeleid, nl, het onderwij s, een oplossing
gekregen in het schoolpakt van 1958, dat wellicht precair, toch symp-^
tomatisch is voor het verzachten van deze opposities. Tal van andere
trends zijn aan de gang, zowel economisch-sociologische (de toenemende mobiliteit) als ideologische, die laten voorzien dat wij geen
nieuwe schoolstrijd meer zullen beleven. Iemand heeft zelfs een vaag
verband gelegd tussen het verloop van het Tweede Vaticaans Concilie
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en de Belgische binnenlandse ontwikkeling, en hij had niet helemaal
ongelijk.
In het buitenland is het een zeer omstreden vraag, hoe de sociaalr
economische tegenstelling tussen rechts en links evolueert in de welr
vaartstaat, van het ogenblik of dat er eensgezindheid bestaat over de
opdracht en over de grote lijnen van de verzorgingsstaat zelf, en dat
het systeem functioneert, d.w.z. een steeds toenemende welvaart aan
alle maatschappelijke klassen bezorgt en beide onderstellingen
Belden voor Belgie in 1962 , wordt de sociaal-economische discussie
verplaatst van het politieke vlak naar het technische, en een begeleidend verschijnsel is een toenemende lusteloosheid en passiviteit bij de
grote massa's over deze vragen. Er ontstaat een politiek vacuum dat
eventueel door andere thema's kan opgevuld worden. Maar zelfs indien
men aanneemt dat onder de oppervlakte van de stij geode welvaart een
conflict blij f t sluimeren tussen „boven" en „onder", tussen „zij " en
„wij , dan nog staat het vast dat de twee conflictgroepen niet meer
samenvallen met bourgeoisie en proletariaat. Het conflict is verschoven
van het sociaalreconomische naar het sociaaL psychologische en het
politieke vlak. Hierbij merkt b.v. Dahrendorf uitdrukkelijk op, dat de
verschillende tegenstellingen een tendens zullen vertonen om tenslotte
to gaan samenvallen. Zo is het mogelijk dat in een stakingsbeweging
niet enkel de strijd tussen arbeiders en werkgevers wordt uitgestreden,
maar tevens een conflict tussen oppositie en regering, of tussen twee
vakbonden (zelfs tussen twee groepen binnen dezelfde vakbeweging) ,
of tenslotte tussen twee sociorculturele groepen. Zelf s indien de con-flictgroepen aldus in hun complexiteit worden gezien, blijft het op het
eerste gezicht bevreemdend, dat taal-- en culturele tegenstellingen hierin
zulk een centrale plaats kunnen innemen, m.a.w. dat het twee seminationalismen (of quasi--nationalismen) zijn die in Belgie het politieke
vacuum opvullen
en dit j uist op het ogenblik van de Europese
eenmaking. Hoe is dit f eit to verklaren?
In de eerste plaats mag men de rol van de taal niet onderschatten.
Zelfs als men de taal herleidt tot een zuiver technisch instrument voor
communicatie (en haar dus ontdoet van iedere of f ectieve geladenheid )
blij f t het 'n instrument dat in onze beschaving steeds meer zal gebruikt
worden. Dit houdt verband met het toenemend belang van de tertiaire
dienstensector in de economie. In de nieuwe activiteiten en beroepen
die daar op de voorgrond treden, zoals administratie, diensten, opvoer
ding, publiciteit, ontspanning en vrijetijdsbesteding, neemt de commu-nicatie, en dus ook de taal, een belangrijke plaats in; meer dan ooit is
de talenkennis een deel van de algemene beroepsbekwaamheid.
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Nu zou men zich kunnen vergenoegen met de conclusie dat de talenkennis dus moet en zal toenemen, en dat hiermede ook een automati^
sche oplossing van het Belgisch vraagstuk in het verschiet komt.
Vooral Brusselaars proberen de taalkwestie aldus minder explosief to
maken door voor to houden dat niet twee, maar drie, vier of nog meer
talen in de toekomst zullen moeten gebruikt worden. Dit zou juist zijn,
indien de tijd en de mogelijkheid om andere talen to leren op onbeperkr
to wij ze ter beschikking van iedereen stonden. In f eite dringt zich
echter een keuze op, die opnieuw een desintegrerend effect dreigt to
hebben op het samenleven in Belgie. Zowel de Nederlandstalige als
de Franstalige bevindt zich in feite voor de keuze: zal ik de andere
landstaal aanleren of een buitenlandse taal, in casu het Engels. Zoals
men weet, is de tweede taal in Vlaanderen totnogtoe het Frans (hetgeen niet uitsluit dat ook het Engels en het Duits er meer verspreid zijn
dan in f rancofone kringen) . Het Engels krij gt echter in de wereld steeds
meer belang, en deze wereld wordt steeds kleiner. De plaats van het
Frans als tweede taal in Vlaanderen blijkt uitsluitend gebaseerd op het
samenleven in Belgie; in een andere politieke structuur zou het Engels
eerlang deze plaats kunnen innemen. (N.v.d.r.: cfr. verder in dit num^
mer, E. J. Vandenbussche, T weede taal, wereldtaal) .
Inmiddels neemt de kennis van het Frans in Vlaanderen ongetwijfeld nog toe, althans in de breedte. Dit is vooral een gevolg van de
uitbreiding van de scolariteit. Door de vernederlandsing van het onderr
wij s neemt deze kennis anderzij ds of in de diepte , en dit is van
belang. De universitair gevormden van 45 jaar en jonger kunnen niet
meer zonder moeilijkheid met bun Franstalige landgenoten besprekin-gen voeren in het Frans (de uitzonderingen vormen de Franstaligen
in het Vlaamse land, maar dit paradoxaal effect van de taalwetgeving
kan toch niet van duurzame aard zijn) . Indien men voor ogen houdt
dat alle vergaderingen op het nationale plan hoofdzakelijk in het Frans
plaatsvinden (wegens de geringe, zelfs passieve kennis van het Neder
lands bij de Franstaligen) , dan kan men concluderen dat deze situatie
steeds minder dragelijk zal worden. In sommige Brusselse kringen
neemt de kennis van het Nederlands de jongste jaren wel toe, maar
daar staat tegenover dat de Walen nog minder dan vroeger geneigd
blijken om zich op het Nederlands toe to leggen, en dat ook bij hen het
Engels terrein wint. Alles samen evolueert dus ook de taalsituatie in
een desintegrerende richting.
Met deze verschillende orientering inzake talenkennis hangt een
verschillende orientering op de respectievelijke referentiegroepen
samen. Zolang ook de Vlaamse groep zich cultureel op de Franstalige
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Belgische groep afstemde, en deze op zijn beurt op Parijs, vormde het
taalverschil nog geen onoverkomelijke hinderpaal. De Vlamingen
waren dan Nederlandstaligen met de Franse cultuur als referentier
groep. Slechts kleine minderheden waren georienteerd op Nederland (waarvan de cultuur weinig uitstraling vertoonde) , Duitsland,
Engeland of Amerika. De plaats van deze niet-Franse landen (niet
van elk of zonderlijk maar van alle samen) neemt echter toe in de
wereld, en dit heeft reeds zijn weerslag o.m, op het industriele patroon
van het Vlaamse land ( met zijn talrijke vestigingen van Amerikaanse,
Nederlandse en Duitse bedrijven) .
Wegdrukken of regelen van het conflict
Het feitelijke federaliseringsproces verschijnt zo afgetekend, dat het
een andere vraag doet rijzen: waarom blijft het bij een afgeremde en
gecamouf leerde f ederalisering, waarom blij f t een realistische poging uit
om de instellingen ook formeel aan de dualiteit van het land aan to
passen? De verklaring is niet alleen, dat de krachten die het behoud
van de unitaire instellingen nastreven, nog zeer sterk zijn. Zij zijn
vooral geobsedeerd door de vrees dat met de eerste institutionele stap
een weg betreden wordt die op kortere of langere termijn naar de
volledige desintegratie voert. Op zijn minst genomen komt deze eerste
stap voor als een sprong in het onbekende, en men moet bier vaststellen
dat de voorstanders van de f ederalisering van hun kant weinig gedaan
hebben om hun opvattingen duidelijk en reeel uit to werken. Er is geen
tekort aan ontwerpen van federale grondwetten. Wel echter aan bruik
bare voorstellen, die misschien minder zouden inhouden dan een f ederaal statuut, maar die toch aan de twee landsgedeelten een eigen
institutionele expressie zouden geven, en aldus het federaliseringspror
ces in geordende banen kunnen leiden.
Waarom is deze institutionalisering to verkiezen? Voor het beantwoorden van deze vraag kunnen wij misschien een beroep doen op
buitenlandse sociologische onderzoekingen over conflicten in het alger
meen; niet om eens to weer aan to tonen dat de sociale wetenschappen
eigenlijk niet meer zijn dan „common sense made difficult", maar om
de gepassioneerde Belgische kwestie zo nuchter en zo koel mogelijk
to benaderen.
Tegenover conflicten, aldus de Duitse socioloog Ralf Dahrendorf,
zijn er drie houdingen mogelijk, waarvan er slechts een rationeel is.
De eerste houding is de onderdrukking van het conflict. Dit is een
oplossing op korte termijn; na korte tijd manifesteert het weggedrukte
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conflict zich met vernieuwde kracht. De tweede weg is de zogenaamde
„oplossing" van het conflict: de spanning wordt eens en voor goed uit
de wereld geholpen, het probleem wordt met wortel en al uitgerukt.
Waar het echter gaat om werkelijke conflicten, d.w.z. conflicten die
ontstaan zijn uit maatschappelijke structuren, is het volgens Dahrenr
dorf een illusie, to menen dat er een „oplossing" mogelijk is. Het
Vlaams-'Waals conflict is zulk een werkelijk conflict. W ij zullen dit
niet kwijtspelen, en moeten integendeel duidelijk inzien dat het zich
ook na de aanpassing van de instellingen op een andere wijze opnieuw
zal manif esteren. Als enige bruikbare weg blij ft de institutionele regeling van het conflict over. Deze beef t volgens Dahrendorf tenminste
het voordeel, het conflict onder controle to houden, en de kracht ervan
in dienst to stellen van een geleidelijke evolutie van de sociale struc'
turen.
Om conflicten met succes to kunnen regelen moeten echter een reeks
condities vervuld zijn. Steeds volgens Dahrendorf zijn dit: 1) dat het
conflict door alle betrokkenen als gefundeerd, onvermijdelijk en zelfs
zinvol wordt aanvaard (een voorwaarde, die in Belgie nog steeds niet
aanwezig is bij de voorstanders van de „faux probleme"--opvatting) ;
2) dat men de regeling beperkt tot de vormen van het conflict, en afziet
van het wegnemen van de oorzaken, wat ondoenbaar is (deze voorwaarde ontbreekt vaak bij de Vlaamsgezinden) ; 3) dat de tegenstelling
gekanaliseerd wordt op een wijze die iedereen bindt; dit vergt o.m. dat
de groepen die met elkaar in conflict zijn over representatieve organi-saties beschikken (in ons geval words dit nog op kortzichtige wijze
tegengewerkt) ; 4) de laatste voorwaarde is, dat de deelnemers zich
akkoord verklaren over sommige „spelregels" of procedureregels voor
het verdere verloop van het conflict. Dit laatste is het beslissende
moment. Een hoofdvereiste hierbij is, dat deze repels Been van beide
conflictpartners op voorhand bevoordelen of benadelen. Zoals men
weet is deze „spelovereenkomst" in het Vlaams-Waalse geval niet
aanwezig: van Waalse zijde wordt steeds aangestuurd op een statuut
dat bij voorbaat eenzijdig, d.w.z, nietrwederkerig is. Alles samen zijn
wij dus nog lang niet aan de mogelijkheid van een succesvolle regeling
toe.

Brabant, dee! van Nederland
DR. H. VAN VELTHOVEN

ET is een verheugend feit, dat het gewest Brabant voortaan met
recht en reden een plaats in het Nederlands verband kan opeisen,
welke in overeenstemming is met zijn grote betekenis. Geen gewest
heeft in de nieuwe tijd zo ' n vlucht genomen als Brabant, ten dele door
de arbeid van de oude Brabanders, ten dele ook door de komst van
nieuwelingen. Hier doet zich reeds een van de vele verschijnselen voor,
die voor de moderne ontwikkeling van de provincie belangrijk moet
worden geacht, de soepelheid nl. van het Brabantse y olk om nieuwkor
mers, mits zij het heersende levensmilieu eerbiedigen, met voorkomendr
heid in zich op to nemen. De eigenschappen van deze bevolking laten
toe, sterk assimilerend to werken, zodat men, tegenwoordig althans,
geen scheiding maakt tussen 'n Brabander en 'n niet-Brabander, maar in
het algemeen van Brabanders spreekt en deze verdeelt in Brabanders
door geboorte en Brabanders door assimilatie, daarbij vaststellend, dat
beide groepen zich beijveren om de Brabantse belangen to dienen. Bij
beide is de ernstige wil aanwezig de welvaart van het gewest to bevor-deren, mede ter vergroting van de Nederlandse kracht 1 ) .
Met name voor de oorlog leken de verhoudingen anders to liggen:
toen sprak men in andere delen van het land vaak over een bepaald
chauvinisme, waarmee de Brabanders behept zouden zijn en verder
over een geslotenheid, gepaard gaande met een gebrek aan kennis van
het overige Nederland. Vooropgesteld, dat deze situatie historisch wel
verklaard zou kunnen worden, moeten we toch constateren, dat deze
mening niet met de waarheid strookte. Brabant heeft bij zijn pogingen
tot heropstanding allereerst orde op eigen zaken moeten stellen en miste
daardoor tijd en gelegenheid de horizon verder uit to breiden. Met grote
krachtsinspanning en taai verzet heeft het zich uit een diep verval
moeten verhef fen. De emancipatie-strijd van dit gewest omvat welhaast
twee eeuwen. Twee eeuwen van nimmer of latende activiteiten om in de
rij van de Nederlandse gewesten weer een behoorlijke plaats in to
nemen. Nog steeds leven in de gedachten van het Brabantse yolk de
sombere tijden van vernedering en smaad voort, toen het zowel politiek,
religieus als economisch tot een dieptepunt was gedaald 2 ) . Wrok hier-1) De integratie in Brabant. Ontmoeting en samenleven van eigen en ingekomen
bevolking. (Congres Brabantia Nostra 1959)
2) Th. Goossens, Het arme Brabant. (1929)
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over kent dit blijmoedig yolk echter niet, slechts verheugenis, nu deze
tijden, vooral door de inzet van eigen durf en energie, geheel zijn
gekeerd en plaats hebben gemaakt voor een periode van stijgende welr
vaart, die de trots van de Brabanders en de waardering van geheel
Nederland heeft opgewekt. De geschiedenis van Brabants harde tijden,
nagenoeg samenvallend met de zg. Generaliteitsperiode, toen Staats
Brabant als veroverd gebied van de Republiek der Verenigde Neder-landen werd beschouwd en als zodanig behandeld, houdt een tij dperk
levendig, welks bestudering nieuwe krachten toevoegd aan de wil, zich
zelf to zijn en zich to ontwikkelen naar eigen aard en wezen 3 ) .
Tussen de twee wereld oorlogen klonk de stem van Brabant steeds
luider. Nadat nagenoeg twee eeuwen het Brabantse yolk gestreden had
om zich to ontworstelen aan vreemde machten en het zich politiek, godsdienstig, economisch en sociaal had vrijgevochten, traden met name de
j ongeren krachtig naar voren om frank en vrij van deze bewustwording
to getuigen en van de ernstige wil geen achterstelling to accepteren. Der
ze Brabantia Nostra-beweging richtte zich allereerst tot het Brabantse
yolk om het meer bewust to maken en het de open to openen voor de
gelukkige ommekeer, tot stand gekomen door het werk van vele Brabantse emancipatoren, de meesten geboren uit het eigen yolk. In woord
en geschrift richtte deze beweging zich tot alien, die het wel meenden
met deze wonderbaarlijke heropstanding, die steeds meerderen beinr
vloedde: voor velen een teken van vreugde, voor anderen een bron van
ergernis. Toen Brabant geleidelijk naar waarde werd geschat en het
economisch en maatschappelijk een verdiende plaats ging innemen, kon
zich de taak van Brabantia Nostra wijzigen: de strijdgedachte veranr
derde in waakzaamheid. Nu houdt de beweging het oog gericht op de
verdere groei van het gewest, waarbij dreigende gevaren worden
onderkend, bestudeerd en zonodig bestreden ¢) .
Ook in het algemene Brabantse beeld van heden kunnen een tweetal,
sterk op de voorgrond tredende wezenstrekken worden opgemerkt, ni.
een christelijke gemeenschapsgedachte en een sterke Nederlandse overtuiging. Beide zijn door de eeuwen heen op een zware proef gesteld,
maar daardoor werden zij gestaald en gelouterd. Zeker is het, dat
geen gewest in Nederland voor het handhaven van deze eigenschappen
meer offers bracht. Welk een vernedering moest het noordelijk deel
van het centraal gelegen hertogdom Brabant, in de vijftiende eeuw
steeds meer nadrukkelijk het centrum van de Nederlanden, ondergaan,
toen het na de Vrede van Munster (1648) als Staats--Brabant een win4

)

H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch. (2 delen, 1935 '38)
Brabantia Nostra. (Maandschrift van 1935 r 50)
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gewest van de Republiek ging vormen. Wel was bij de verovering van
(1629) , een van de vier hoofdsteden van het hertogdom, beloof d, „der Staten medelid" to zullen worden, maar hiervan
kwam niets terecht: met andere Brabantse steden en landstreken werd
deze stad bij de Republiek, ten noorden van de grote rivieren gelegen,
ingelij f d en als veroverd gebied behandeld 5), De katholieke godsdienst
kreeg het hard to verantwoorden: een stelselmatige actie werd ondernomen om er het protestantisme to planten, terwijl in de eerste periode
(1648 r 1672) de katholieken de uitoef ening van hun godsdienst nage-noeg onmogelijk werd gemaakt. In schuilkerken in de steden en in heir
kerken onmiddellijk over de grenzen bleven zij echter samenkomen.
Vele priesters, vooral uit de zuidelijke Nederlanden afkomstig, bleven
hun geloofsgenoten in Staats-Brabant bijstaan. Later werd meer ver-zachtend opgetreden, maar de katholieke kerken bleven in handen
van de protestanten; men moest zich tevreden stellen met zg. schuur-kerken, in de dorpen opgericht en nagenoeg niet to onderscheiden van
de schamele woningen. De toestemming om hier de godsdienst uit to
oef even, moest duur worden betaald. Voortdurend werd er de Brabanr
dens aan herinnerd, dat zij slechts een tweede--rangs y olk waren. Echter
bleven geloof en godsdienst in de Barre periode van het Generaliteits^
land als 'n kostbare gave bewaard 6),
Met de verklaring van de zelfstandigheid in de zg. Franse periode
(1795) en de komst van godsdienstvrijheid was voor het gewest niet
a11es gewonnen. De protestanten wensten hun bevoorrechte positie to
handhaven: de betrekkingen en ambten bleven in het katholieke gewest
hoof dzakelijk in hun handen, het onderwij s bleef protestants--rationalis
tisch van kleur. Zelfs werd tijdens de regering van koning Willem I
een aanval op de katholieke geestelijkheid ondernomen, met name op de
worming van de priesters, welke vornring de staat aan zich wilde trekken. Na een felle tegenstand van de katholieken, die uiteindelijk als
winnaars uit de strijd to voorschijn kwamen, daarin bijgestaan door de
nieuwe groepering der liberalen, doemden in de loop van de negenr
tiende eeuw nieuwe wederstrevers op. Ook zij hadden het op de Bra
bantse volksziel gemunt. Allereerst het liberalisme, de stroming, die
geleidelijk van bondgenoot in een vijand veranderde. Als hoofdoorzaak
van deze omstelling kan gelden de geheel andere opvatting, welke
katholieken en liberalen huldigden ten opzichte van de school: de katholieken waren voorstanders van de vrije school, terwijl de liberalen
' s-Hertogenbosch

5) L. P. L. Pirenne, De Generaliteitslanden van 1648 r 1795. (Algemene Geschieder
nis der Nederlanden, deel 8, 1955)
6) L. J. Rogier, Geschiedenis van het Katholicisrne in Noord-Nederland in de 16e
en 17e eeu w. (1946)
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zich voor de openbare, de neutrale school verklaarden ) . De doorvoe^
ring van de liberale denkbeelden, ook op economisch gebied, wekte
in Brabant socialistische activiteiten op, welke zich vooral in de opkomende industrie--steden manif esteerden.
Brabant ontworstelde zich geleidelijk aan de genoemde stromingen,
die dit gewest in haar greep gevangen hielden. Een vrije, nog weinig
welvarende provincie trad naar voren, welke echter met verbetenheid
vocht voor een meerdere welstand en een hoger aanzien. Wederom
stonden mannen, priesters en leken, op om deze emancipatie--pogingen
to leiden en tot een goed einde to brengen. Het vrije lager onderwijs,
voor Brabant de katholieke school, mogelijk gemaakt door de grondwet
van 1848 en de organieke onderwijswet van 1857, nam er een hope
vlucht, terwijl zich er geleidelijk het voortgezet en wetenschappelijk
onderwijs vestigde, voor het overgrote deel op katholieke grondslag.
Het behoeft geen betoog, dat deze onderwijsinstituten, over het gehele
gewest verbreid, 'n machtige agens vormden voor de verdere emancipa•tie van het Brabantse yolk 8 ) . Daarnaast stelde het zich to weer
we
zagen het reeds tegen de liberale en socialistische stromingen, die
beide het karakter van de Brabantse ziel belaagden. De stichting van
een katholieke politieke organisatie werd terecht gezien als een krachtig
middel om zich zelf to blijven. De later machtige Katholieke Staatspartij (na de oorlog omgedoopt in Katholieke Volkspartij: K.V.P.)
werd in Brabant geboren. Politiek zochten de katholieken van Brabant
aansluiting bij de katholieken in overig Nederland om daardoor de
zelfstandigheid, geschoeid op de wezenskenmerken van het eigen ge
west, to kunnen handhaven. De volledige emancipatie er van is voor
een aanzienlijk deel to danken aan de krachtige politieke groepering
van de katholieken 9 ) .
Daarnaast wist een sterk doorgevoerde organisatie op katholieke
grondslag het economisch en sociale leven in Brabant of to stemmen op
het wezen en de aard van de bevolking. Op het laatst van de negentiende en in het begin van deze eeuw onstond er allerwege bereid^heid, de verscheiden groeperingen der bevolking to organiseren, waardoor haar welzijn voor het hier en hiernamaals meer safe werd gesteld.
Om dit to bereiken was een nooitraf latende strij d nodig, allereerst
tegen de neutrale, vaak liberale organisaties, die een krachtige greep
op het y olk hadden gekregen. Ook de socialistische agitatie, die de
werklieden in hun strij d om meer rechtszekerheid aanwakkerde, moest
) L. G. J. Verberne, Het koninkrijk der Nederlanden. (1950)
g9
) Het Hogeschoolrnummer van het tijdschrift Noord-Brabant. (1962)

L. J. Rogier en, N. de Rooy, In vrUheid herboren 1853- 1953. (1953)
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worden bedwongen '°). Niet alleen het politiek liberalisme dook in
Brabant op, het economisch liberalisme was evenzeer een gevaar. Vooral in Holland overheerste de mening, dat aan de handel de grootste
aandacht moest worden geschonken; men had er to weinig oog voor de
bevordering van de niet op de handel ingestelde landbouw en indusr
trie. Deze welvaartspolitiek, ten dele een ressentiment van de gedraginr
gen tijdens de Hollandse gouden eeuw, oefende op de randgewesten
van noord tot zuid, zeker op de generaliteitslanden, een f uneste in-vloed uit. Staats-Brabant was een agrarisch gebied met een moeizaam
instandgehouden industrie, die, ontstaan uit de landbouw, tot een bepaalde zelfstandigheid trachtte to komen. Krachtige steun, zoals de
nijverheid in Twente in de negentiende eeuw genoot, ontbrak nagenoeg
geheel. Pogingen toentertijd om tot protectie to komen, leden schipr
breuk, zelf s waren de protectionisten van Brabant met als spreekbuis
de Tilburgse fabrikant-econoom Armand Diepen, door de vrijhan-delaren van Holland voor achterlijk en onontwikkeld uitgekreten.
Met de groei van het bedrij f sleven en de toenemende macht van de
werkgevers-- en werknemersorganisaties, mede met veranderde econor
mische constellaties, ontstond geleidelijk een actieve welvaartspolitiek,
welke aan alle bedrij f stakken in onderlinge harmonie kansen hood. Dit
was wederom een belangrijk element in de voortgaande groei van
Brabant, welke in onze eeuw tot grote resultaten voerde en van het
oude, veel gesmade gewest een van de meest op de voorgrond tredende
provincies maakte 11),
Door al de wisselingen heen bleef Brabant overtuigd Nederlands
gezind. Wanneer wij het verval van het eenmaal enigszins welvarend
noordelijk deel van het hertogdom tot een nietswaardig generaliteitsr
land, waar de bevolking aan de grens van haar bestaansmogelijkheid
leefde in 't oog nemen, dan valt 't op, dat ook gedurende deze neergang
het Brabantse yolk trouw aan Nederland bleef. Ben stille drang bleef
bestaan, zich met de andere Nederlandse gewesten
het waren er
eenrnaal zeventien to blijven richten naar het ideaal, een staat to
vormen in de delta van Schelde, Maas en Rijn, door de natuur als
zodanig voorondersteld 12), Deze eenheid, gegrond op geografische
eigenschappen, is jammerlijk niet voleind. De grote scheiding in een
noordelijk en zuidelijk deel voltrok zich in de zeventiende eeuw, hoofd-zakelijk als gevolg van de reformatie, die in de Nederlanden diepe
10) L. G. J. Verberne, Geschiedenis van Nederland (deel 7 en 8; 1937 r '38) . r
Id.: De Nederlandsche arbeidersbeweging in de negen^iende eeuw. (1940)
11) H. F. J. M. van den Eerenbeemt e.a., De opkomst van Tilburg als industriestad.
(1959)
12) P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse scam. (6 delen, 1961 - 1962)
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sporen trok, en de machtsontwikkeling van de Habsburgers, waartegen
de calvinisten, vooral wonend ten noorden van de grote rivieren, zich
fel verzetten. Llit deze strijd ontstond een onafhankelijke staat: de Repur
bliek der Verenigde Nederlanden, na de Napoleontische tijd in een
koninkrijk omgezet. Even, nog geen twintig jaar (1815 r 1830) omvatte
dit het grootste deel van het delta--gebied en waren Belgie en Nederland
verenigd. Nadien werden zij gescheiden in twee koninkrijken, die Lange
tijd hun eigen weg Bingen. Na de wereldoorlog kwam in de Benelux
een groeiende eenheid in economisch en cultureel opzich tot stand 13)•
In de wisseling der tijden bleef in het noorden van het hertogdom,
een zekere gerichtheid naar het noorden, naar de grote rivieren ber
staan, hoewel steeds zuidelijke invloeden bleven werken. Het luisterrijke
hertogdom Brabant verbond de noordelijke en zuidelijke delen, die
via de middenzone, de brede Maas-Schelde--rug hun bewoning hadden ontvangen 14 ) . Eenzelf de y olk dus naar oorsprong, als twee ger
broeders uit een gezin, met ieder een eigen mentaliteit, als gevolg van
het beleven van een verschillende historie. Langs de genoemde schei-dingszone brak in de loop van de zeventiende eeuw het hertogdom in
tweeen: het noordelijk deel werd Staats--Brabant, bestaande uit de stad
's--Hertogenbosch met haar Meierij, de stad Breda met haar Baronie, de
stad Bergen op Zoom met haar Markiezaat en nog enige kleinere
landschappen, waarvan de stad Grave en het Land van Cuyk de voor
naamste waren. Het zuidelijke deel van het hertogdom bleef deel uitmar
ken van de Spaanse-, later Oostenrijkse Nederlanden. Hier lagen als
hoof dsteden Leuven, Brussel en Antwerpen 15 ) .
Echter bleven vele contacten tussen de twee delen van Groot-Bra
bant bestaan. Allereerst godsdienstige: Leuven bleef de universiteit ook
voor Staats-Brabant. Vele jongelui ontvingen er hun wetenschappelijke
opleiding, velen er van keerden als priester naar hun geboortegrond
terug om er de bevolking to sterken in hun strijd tot behoud van het
streekreigene, allereerst de godsdienst van hun voorvaderen. De eeu^wenoude abdijen van Zuid-Brabant, waarvan met name worden ge-noemd: Postel, Tongerloo, Averbode en Park ( Leuven) stelden ook
alles in het werk om dit doel to bereiken. Daarnaast bleven economische
betrekkingen bestaan: belangrijke handelswegen doorkruisten het ge-bied, die ten dele na de vrede van Munster nog in drukte toenamen.
13) M. Van Haegendoren en H. D. de Vries Reilingh, Noord-Zuidverbinding.
Samenhorigheid en samenwerking van de Lage Landen. (1959)
14) H. van Velthoven, De bewoning van Noord-Brabant. (Brabantia Nostra,
1942)
15) H. van Velfihoven, Noord-Brabant. Een gewest in opkomst. (1949) '--- Id.,
Noord-Brabant in de samenwerking Nederland r Belgie. (1947)
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Toen werd immers door de Republiek de Schelde voor zeeschepen ger
sloten om daardoor de vroegere handelsmetropool der Nederlanden,
Antwerpen, in het hart to treffen. De rijke Brabantse en Luikse gebie-den met hun achterland bereikten nu hoofdzakelijk de zee via Breda,
maar vooral via 's-Hertogenbosch, in welke steden het karrervervoer in
scheepsvervoer werd omgezet. De aanleg van de straatweg van 's-Her-togenbosch naar Luik was een voornaam symptoom van de drukke
Bossche handel met 't Luikerland, Luxemburg, Lotharingen en verdere
gebieden 16 ) .
Van een poging der Brabanders, zich van Nederland of to scheiden,
is in onze historie geen sprake. Wel werden talloze deducties en ver-togen naar Den Haag gezonden om de Hoog Mogenden aldaar op de
hoogte to stellen van de in Staats-Brabant heersende erbarmelijke toer
standen, hen smekende toch verandering aan to brengen in de druk op
de uitoef ening van de katholieke godsdienst gelegd en het al to zware
belastingstelsel to verlichten, maar daar bleef het bij. Ontevreden met
hun lot, schikten de bewoners zich in deze toestand, overtuigd, dat bij
aanvaarding er van, eenmaal een beter leven hen wachtte. Wel waren
er tijden, dat verzet en opstand tot de mogelijkheid behoorden, vooral
toen de Fransen in 1672 het generaliteitsland bezetten op hun verover
ringstocht naar de Republiek, toch bleef Staats-Brabant rustig en prof iteerde inzoverre van het conflict, dat de katholieken meer vrij held
kregen in het uitoef even van hun godsdienst. Ook in de Franse periode
van ± 1795 r 1813 en bij de afscheiding van Belgie in de jaren dertig
van de vorige eeuw kon Nederland op de trouw van de Brabanders
rekenen.
Toen zich na het midden van de achttiende eeuw weer vrij zinnige
denkbeelden in de Republiek verbreidden en de patriotten--beweging
steeds sterker om zich heen greep, zagen de katholieke Brabanders
enige hoop dagen tot vervulling van hun vurige verlangens 17 ) . Het is
dan ook niet to verwonderen, dat in Staats--Brabant een sterke drang
naar gelijkberechtiging ontstond, aangewakkerd door Franse denkbeel-den, die naar dit verdrukte land overwoeien. Echter werden de poginr
gen hiertoe in een Nederlandse gezindheid ondernomen. Het was zelfs
een Leidse mennoniet, de in Tilburg wonende wolfabrikant, Pieter
Vreede, gesteund door gelijkgezinde geboren Brabanders, die het win-gewest door de moeilij ke Franse tij den heen tot zelf standigheid wist to
16) F. E. M. Vercauteren, De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch r Best
als deel van de verbindin.g met Luik. 1740 r '45 (1956) r Id., De aanleg van de
straatweg Best r Lommel als deel van de verbinding ' s--Hertogenbosch r Luik. 1745 1818}. (1960)
17) M. van der Heyden, De dageraad van de emancipatie der Katholieken. (1947)
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verhef f en, tot een met de andere Nederlandse provincies gelijkberechtigd gewest. De facto betekende dit niet, dat de situatie nu onmid
dellijk geheel Brabants werd. Reeds wezen we er op, dat nog Bergen
van tegenstand en achterdocht moesten worden verzet, vooraleer de
nieuwe provincie Noord-Brabant op een lijn met de andere gewesten
zou worden gesteld. Dit heugelijk feit maakt pas het thans levend geslacht mee 18 ) .
De Brabantse emancipatie heeft welhaast twee eeuwen gevergd. Zij
kon tot stand komen door een eensgezinde overtuiging, erf deel van vele
eeuwen; door de succesvolle activiteiten van een groot aantal voorttrekr
kers op politiek, religieus, economisch, sociaal en cultureel gebied; mede
door de omvorming van het agrarische Brabant in een modern grootindustrieel landschap, welhaast het belangrijkst nijverheidsdistrict van
Nederland. Kon men nog in het eerste tij dvak van deze ontwikkeling
met recht van een zeer achtergesteld gebied spreken, geleidelijk verr
dween deze achterstelling. Een alleszins begrijpelijke achterstand op
menig gebied bleef echter bestaan. Door gezamenlijke inspanning verminderde deze steeds weer; nu behoort zij op velerlei gebied tot het
verleden. In het gehele gewest bestaat zowel bij de allochtonen als bij
de autochtonen de ernstige wil, de Iaatste restanten van een moeilijk
verleden weg to nemen. Daarin gaat het provinciaal bestuur voor: op
deskundige wij ze worden de laatste overblij f selen van verwaarlozing
en achterstand, evenals een bepaalde mentaliteit van de bevolking als
gevolg er van, verwijderd. Bepaalde eigenschappen komen bij deze
activiteiten zeer to stade: allereerst een christelijke opvatting van het
leven, welke de bewoners hecht samenbindt, zodat een sterke, kathor
lieke gemeenschap richting geeft aan de groei van het gewest. Vergezellende deugden zijn blijmoedigheid en gastvrijheid, deugden, die aan
het Brabantse leven een zeer bepaalde, door velen gewaardeerde kleur
geven 19).
Van uitnemend belang voor de verdere groei van het gewest is de
gezamenlijke arbeid en steun, waar het geldt, bepaalde gewestelijke
initiatieven to realiseren. Daarbij denken wij allereerst aan de oprich.ting en instandhouding van drie voor de provincie hoogst belangrijke
culturele instellingen en we! het Brabants conservatorium, gevestigd in
Tilburg, het Brabants orkest met 's--Hertogenbosch als standplaats en
het Brabants beroepstoneel „Ensemble" to Eindhoven. Door een innige
18) Th. Goossens, Mr. J. F. R. van Hooff, Een Brabants patriot. 1755.1816.
(1948) .-- H. F. J. M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataaf se en
Franse tijd. (1955)
19) De f unctie van Noord-Brabant in het nieuwe Westen. (Uitgave van de provincie Noord-Brabant, 1959) .
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samenwerking van de provincie en de vier grote steden Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg, daarin bijgestaan door zeer vele
Brabantse minder grote gemeenten en talloze particuliere vrienden, hebr
ben deze instellingen zich tot een hoogte opgevoerd, welke de trots van
de Brabanders heeft opgewekt en tevens de waardering van het gehele
Nederlandse yolk.
De Brabantse vernieuwingsdrang, reeds tientallen jaren werkzaam,
zette zich na de oorlog in versterkte mate voort. Mede in verband met
het hope geboortecij f er en het f eit, dat de agrarische bedrijven slechts
aan een betrekkelijk klein gedeelte van de Brabantse bevolking een
bestaan konden verschaf f en, ontstond hier een milieu, waar de moderne
industrie een geschikte voedingsbodem vond 20 ) . Een aanzienlijk deel
van de bevolking was reeds industrie-minded en dit gevoegd bij enige
eigenschappen, die sterk nijverheidsbevorderend werkten, lag het voor
de hand, dat Brabant een hoogst belangrijk industrieel gewest zou
worden. Ten dele kwam de industrie voort uit de energie van geboren
Brabanders, maar ook industrielen van buiten de provincie vergrootten
op deze wijze de kracht van Brabant. De overheid
provinciale en
gemeentelijke bood in alle opzichten cle helpende hand, zowel door
haar ijveren voor een verantwoorde ruimtelijke ordening als door het
bevorderen van een voor de industrie en haar werkers gezond econor
misch en sociaal klimaat. Thans bezit Brabant een industrieel apparaat
met geschoold personeel, dat zijns gelijke nauwelijks in andere delen
van het land vindt. De uitzonderlijke betekenis van de Brabantse industrie spreekt o.a, uit het feit, dat er ongeveer een vijfde deel van de totale
Nederlandse industriele bedrijvigheid gevestigd is, terwijl er slechts een
achtste deel van de Nederlandse bevolking woont. Verdere gegevens,
die in dezelf de richting wij zen zijn o.m, de volgende: in 1960 leef de
47% van de Nederlandse beroepsbevolking van de industrie, terwijl dit
percentage voor Noord-Brabant 60 bedroeg. Van de 190.000 nieuwe
industriele arbeidsplaatsen, welke tussen 1950 en 1961 in ons land
ontstonden, claimde Brabant er alleen 57000, dus weer dan 30%. Reeds
is Brabant na Zuid-Holland met slechts 5000 industriele arbeidsplaat.sen weer, tot de tweede industriele provincie van Nederland uitger
groeid. Alles wij st er op, dat over een luttel aantal j aren Brabant in dit
opzicht aan de top zal staan.
Vele nieuwe mogelijkheden in verband met de verdere doorvoering
van de Beneluxrgedachte doen zich voor. Het Nederlandse territoor uit
de Middeleeuwen, „de Lage Landen bij de zee " , komt steeds meer in
20) Vijf en twintig jaar E.T.I. (tijdschrift Noord-Brabant, 1961) — De NoordBrabant-week Ce Antwerpen. (tij^dschrift Noord--Brabant, 1962)
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onze horizon. De overtuiging van een misgroei der Nederlandse gewesten na de zestiende eeuw wordt steeds meer aanvaard, zelf s hoort
men in dit verband momenteel van een drama in de delta spreken 21 ) .
Deze gedachten sluiten aan bij het nieuwe verschijnsel, in grotere
geografische eenheden to denken. Het veel omstreden begrip GrootNederland houdt steeds meerderen bezig. In elk geval bestaat er een
Nederlands cultuurgebied, welhaast twintig miljoen mensen omvattend
Het strekt zich uit over het tegenwoordige Nederland, een brede strook
ten oosten van ons land vanaf Oost--Friesland tot bezuiden Aken,
Nederlands Belgie ten noorden van de taalgrens en Zuid-Vlaanderen
in Frankrij k ten noorden van de rivier de Somme. In het gebied der
vroegere zeventien Nederlandse gewesten, waartoe in het zuiden ook
enige Franstalige behoorden, ligt Groot-Brabant in het midden. Deze
centrale Iigging van het oude hertogdom werd nu vier eeuwen geleden
markant belicht door de Antwerpse sinjoor Jhr. Jan van der Noot
(1539 -- 1595) ; in zijn „Lof zang van Brabandt" gaf hij deze situatie als
volgt aan:
AIs ick dus Singh van Brabandt, 't hoofd vruchtbaar
Der Nederlanden schoon, so prijse ick oock veurwaar
U ander leden med', d'ander sestien Provincien
Die veurmaels plegen to syn onder verscheyden Princen.
Nu syn sy rondtsom u, om u veur druck en smert
Te bevrijen to bat, ghelyck rondtsom het hert
Al d'ander leden sijn, makende alsoo volkomen
Een lichaem eel en goedt, deur vaste eendragt vol vromen.
En hierom houdt u toch to samen 't alder tijdt
Verbonden vreedsaemlyck, in liefde sonder strijdt.

Midden-Nederland krijgt in onze tijd wederom gestalte. De staatr
kundige grenzen, die Vlaanderen en Brabant verdeelden in een zuidelijk en noordelijk deel hadden en hebben nog een wezenlijke betekenis.
De orientatie van het staatkundig en maatschappelijk leven van onze
provincie is nog altijd noordwaarts gericht en vindt voor wat de natio,nale problemen betreft zijn eindpunt in de regeringszetel Den Haag.
Het zuidelijk deel van het vroegere hertogdom wendt zich zuidwaarts
naar het centrum Brussel. Nog steeds vormt de grenszone een natuur-lijke scheiding, die door de tijden heen stelselmatig werd verscherpt,
zodat de bevolking, van nature bij elkaar behorend, enigszins van elkaar
vervreemdde. Een opvallende verwaarlozing van de verkeerswegen
heeft hiertoe geleid. Zo zijn er geen moderne autorbanen, die de twee
21 ) P.
Geyl, Noord en Zuid. Eenheid en tweeheid in de Lage Landen (1960) . —
P. C. Paardekooper, Nederland in FrankrUk. (1960) r Id., „Er z jn peen Belgen"
(1962). - J. Kempen, Nederland in Duitsland. (1962)
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delen van Groot-Brabant met elkaar verbinden. Een behoorlijk aantal
spoorwegen is evenmin aanwezig: vanuit Noord-Brabant kan Belgie
alleen bereikt worden via Roosendaal. De grote Brabantse steden
Breda, Tilburg en Eindhoven hebben geen rechtstreekse treinverbinding met Antwerpen en Brussel! Met de waterwegen is het zo mogelijk
nog treuriger gesteld. Het Limburgs--Brabants kanalenstelsel is oostwest gericht en voert naar Rotterdam, terwijl het noordbelgische
dezelfde strekking heeft en zijn einde in Antwerpen vindt. Het recente
plan tot aanleg van het z. g. Postelrkanaal, een van de vele gelukkige
initiatieven van het Brabants provinciaal bestuur, wil een verbinding
tot stand brengen tussen het Albertrkanaal en het Wilhelmina-kanaal,
ten oosten van Tilburg over de genoemde scheidingsrug heen ) . De
aanleg van dit kanaal wordt met verlangen tegemoet gezien, vooral met
het oog op de industriele ontwikkeling van de beide delen van GrootBrabant en ook als doorstromingsmogelijkheid, welke een krachtige
stimulans zou betekenen voor de vestiging van nieuwe industrieen.
Nog meerdere activiteiten zijn werkzaam om de twee delen in nauwer contact met elkaar to brengen. Gewezen wordt allereerst op de
gemeenschappelijke arbeid van de Economisch Technologische Institur
ten van Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en de Economische Raden
van Belgisch Limburg, Antwerpen, Oostr en West.-Vlaanderen, waar-van vertegenwoordigers zitting hebben in de „Benelux Regionale Ecor
nomische Samenwerking", kortweg „de Bres " genoemd. Haar hoofdr
doel is het onderzoek naar de regionaalreconomische mogelijkheden en
het geven van een wetenschappelijk gefundeerde synthese van geheel
Midden-Nederland 23), Dit oude agrarische gebied met een sterke in-dustrialisatie vertoont gemeenschappelijke kenmerken, die bij een ver^
antwoorde coordinatie tot een enorme krachtsontplooiing kunnen
voeren. Reeds werken machtige invloeden over de grenzen heen.
Allereerst een aanzienlijke pendelbeweging vanuit Belgie naar de grote
Brabantse industriercentra, met name naar Eindhoven, het wereldrindustriecentrum van Midden-Nederland. Voorts verrezen vele fabrieken
in die gebieden, vanwaaruit gependeld wordt of waar om andere
redenen een geschikt industrieel klimaat heerst. Zo stichtte de grote
Willem II sigarenfabriek van Valkenswaard een „filiaal" in Overpelt.
Philips van Eindhoven verscheen in Hasselt, Tessenderlo en Lommel;
in de eerstgenoemde stad werken ruim 3000 arbeiders in het Philips-bedrijf. De N.V. Jansen-de Wit 's kousenfabrieken to Schijndel zijn ook
22)

Het` Postelkanaal. (Uitgave van de provincie Noord-Brabant. 1962)
Zev.en gewesten rond een verdwijnende grens. (Uitgave van Bres, 1961)
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in Turnhout gevestigd, terwijl de Nederlandse schroefboutenfabriek to
Helmond in Herentals relaties beef t.
Vroegere betrekkingen tussen de twee delen van Groot-Brabant
worden hierdoor hersteld of nauwer aangehaald. Ook in cultureel op.
zicht. De bestudering van de Grootbrabantse historie wordt sterk
bevorderd door ontmoetingen van Brabantrkenners, wonend en werkend aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens. Een contact
van de archivarissen van alle Grootbrabantse steden onderling werkt in
dezelf de richting 24), Ook de hogescholen van Leuven, Antwerpen,
Nijmegen, Tilburg en Eindhoven hebben in deze een gewichtige taak.
Door al deze activiteiten worden de bewoners van noord en zuid er
opmerkzaam op gemaakt, dat zij in wezen bij elkaar behoren en ge-meenschappelijke belangen hebben. Van eminent belang is ook, dat nu
de Noordbrabantse steden over moderne schouwburgen gaan beschik
ken, waarin cultureel hoogstaande uitvoeringen van de eigen beroepsr
gezelschappen plaats vinden naast die van andere provincies, ook Belr
gische optreden, met name uit Antwerpen, en Brussel. Omgekeerd
vinden manifestaties vanuit Noord-Brabant in Belgie plaats. Zo treedt
het Brabants orkest op in Antwerpen, Turnhout, Hasselt en in andere
steden, terwijl het deelnam aan het Festival van Vlaanderen. Ook in
deze sector komt het ernstig streven van Brabant naar voren, zich zeif
to zijn en zich to onttrekken aan de langzaam uit de tijd rakende culturele Hollandse hegemonie.
Al de besproken uitingen, die met veel andere zouden kunnen worn
den vermeerderd, wijzen er met nadruk op, dat Groot-Brabant herleeft,
dat Midden-Nederland geleidelijk uitgroeit tot wat het eenmaal was:
het middenpaneel van het waardig drieluik der Nederlanden.
24 ) E. Lousse, Froblematiek van de Brabantse BliUde Inkomste 1356- 1956. (Vrijr
heid en Recht, 1957) -- Laetus introitus Brabantiae 1356- 1956. ( Standen en Landen
1956- 1960)

WIJSGERIGE KRONIEK

Ontmoet Karl Jaspers wijsgerig
geloof de geloofsopenbaring?
'

H. ROBBERS S.J.

ET Plato heef t Karl Jaspers gemeen, dat hij ook in zij n 80e j aar f ilosof ische werken uitgeef t. Naast zij n vele kleinere en volumineuse werken
plaatste hij onlangs weer een boek van 536 bladzijden, waarin hij het filosofisch
geloof beschouwt met de openbaring voor ogen, of: staande voor de openbaring 1) . Het is raadzaam de duitse titel zorgvuldig to vertalen; Jaspers wenst
immers geen standpunt op to eisen boven filosofisch geloof en openbaring uit.
Daarom ontweek hij het woord j e en in de aanduiding van zij n boek. Hij wil
onderzoeken of filosofisch geloof en openbaringsgeloof elkander kunnen treffen
en hij probeert to bedenken wat voor deze mogelijkheid hulp biedt (p. 8) .
Filosof isch geloof, het omvattende (das Umgreif ende) , cij f er- en codeschrif t
(Chif fer) zij n alle met Existenz, Transzendenz 2 ) en Kommunikation bekende
termen uit Jaspers' wij sgerig vocabulaire, die reeds in vroegere werken klonken
en in dit boek uitgangspunten of wegen vormen voor zij n denken. De richting
waarin dit denken zich vooral sinds Der Philoso phische Glaube (le uitg. 1948,
4e uitg. 1955) bewoog, wordt voortgezet. Dat filosofisch geloof had hij reeds
vaak gesteld tegenover of althans onderscheiden van het geloof, dat
godsdiensten of kerken vragen voor hun heilige boeken en dogma's. Vanuit
dit filosofisch geloof had hij afgewezen a1 wat in een leerstellige theologie met
een beroep op het 'bezit van een goddelijke autoriteit als gefixeerde waarheid
wordt voorgehouden. Die onderscheiding en afwijzing wordt ook in dit jongste
boek volgehouden, maar tevens tracht Jaspers toch ontmoetingpunten to vinden,
waarop innerlijke levensdeelname (Kommunikation) tussen beide soorten gelovigen mogelijk wordt. Zelf, zo belij dt Jaspers (p. 35), geloof t hij niet aan
openbaring, en deze Oldenburger van lutherse huize zegt nooit de mogelijkheid
van openbaring to hebben aanvaard. Daar echter het openbaringsgeloof machtig
heef t ingewerkt op de geschiedenis, en mensen van hoge geestelijke standing
„openbaringsgelovigen" zij n, mag men aan dit openbaringsgeloof niet onverschillig voorbijgaan. Op verschillende plaatsen in zijn boek discuteert Jaspers
met protestantse theologen, o. a. met Barth en Cullmann, en hij vermoedt we!
dat Barth hem een dwaas en ongelovige zal vinden (p. 174), maar hij wil toch
christen blijven heten en niet afzien van de naam christen in de zin, van bijbels
gelovend mens. Aan theologen en aan elke instantie ontzegt hij het recht om uit
to m, ken wie .er christen is (p. 53). De bij bel bevat onvervangbare hoge wa.a rden; de christelij ke kerk, die een nieuw begin betekent, is gef undeerd op het
oude en het nieuwe testament samen (p. 81) , hoewel de bij bel alleen niet voldoende was om het christelijk westen mogelijk to maken. Griekse filosofie,
1) Karl Jaspers, Der Philosophische Glaube ang gesichts der Of fenbarung. R. Piper
£ Co-Verlag, Munchen 1962, 563 pp. D.M. 32.
2) Over Transcendentie bij Jaspers verscheen in 1958 een dissertatie, verdedigd
aan de Vrije Universiteit to Amsterdam van R. D. Knudsen, The Idea of Transcendence in the Philosophy of Karl Jaspers, J. H. Kok N.V. Kampen.
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romeins recht met bestuursbeleid en hellenistische, vooral stoicij nse ordening
der dingen vermochten pas tezamen dat universele (katholieke) karakter to
ontvouwen (p. 82) . Steeds minder mensen vinden echter in de tegenwoordige
gestalte van het kerkelij k gezag over het bij bels openbaringsgeloof innerlij ke
voldoening. Het zal niet eens de westerse mensheid, laat staan die van de
aardbol, tot eenheid brengen (p. 7) . Daarom zoekt Jaspers in dit boek de
bodem, waarop mensen vanuit a lle soorten van geloof komend, bereid zijn ieder
hun eigen historische traditie niet to veranderen, maar to zuiveren en tot nieuw
bezit to maken. Klaarheid van denken, waarachtigheid en een zeker f undamenteel weten zullen die bodem zijn; een bodem van vrijheid in plaats van onderworpenheid aan een autoriteitsgeloof, dat dogma's voorlegt.
Tegenover het bindende gezag van een kerkorganisatie, die gepaard gaat met
een open'baringsgeloof stelt Jaspers de vrijmakende sfeer van de filosofie, die
de mens verlost uit de bedomptheid van het ingesloten-zijn. Filosof ie beoef ent
men niet in organisatieverband, maar „prive" ; zij hel pt niet, zoals openbaringsgeloof hul p tot hell belooft, maar ze helpt door waarachtigheid. Zij is niet, al
wordt ze door sommigen aldus voorgesteld, een produkt uit de godsdienst, dat
daarna de godsdienst, waaruit ze zou zijn voortgekomen, als een klimop, die
rand ,een boom groeit, dreigt to verstikken; filosofie heeft een eigen oorsprong
(p.476) .
Jaspers gnat dus in dit boek ,,filosofie" ontwikkelen; bij na hadden we geschreven: hij gaat „zijn filosofie" ontwikkelen, die van Karl Jaspers, die immers
een systeem en een eigen systeemtaal heef t naast Plato, Aristoteles, Kant, Heidegger en zo vele anderen. Dit zou Jaspers echter niet goedkeuren. Hij meent
bij Parmenides, Plato en Aristoteles, bij Plotinus, Eckhart en Thomas, bij Leibniz, Kant en Schelling, en in het Boeddhisme met zijn Borobudur-monument
onder verschillende benamingen en voorstellingen eenzelf de oerbodem to ontdekken (p. 385 - 413) . Al hun diepste speculaties wijzen uit naar een niveau,
waar men niet meer kan werken met de nauwkeurig omlij nde begrippen uit de
verschillende wetenschapsgebieden. Hier is men ver uitgestegen boven de streek,
waar de tegenstelling subject-object geldt, waar een denkend subject een gedacht
object als het andere het voorwerp of voorgeworpene tegenover zich
geplaatst ziet. Die denkbare, (be)grijpbare objecten behoren steeds tot een afgelijnd, begrensd en 'bepaald wetensgebied. Maar het allesomvattende (Umgreif ende) omsluit zowel subject als object en alle wetensgebieden, al het in begrippen uit to drukken weetbare. Daaromtrent past de houding van geloof, filosofisch geloof, dat dus geen in begrippen vatbare dogma's preekt. Namen die men
geeft aan dat al-omvattende (Zijn, God of Godheid of goden) hebben geen
begrippelijke inhoud; ze kunnen niet meer zijn dan code-schrift. Dat omvattende
verschij nt nooit en kan niet verschij nen in onze realiteitswereld: het zou een
beperkte realiteit worden temidden van zovele andere. Een Godsopenbaring in
de geschiedenis is dus niet mogelij k en God kan Been mensentaal gaan spreken;
er is ook geen enkele instantie denkbaar, die gezagvol namens God zou kunnen
optreden, geen ambt, Been woord, Been sacrament, waarin God zich zou laten
vernemen. Persoonlijke God, menswording van God, goddelijke voo,rzienigheid,
het zijn allemaal cijfertekens, geheimschrift, die voor ons nooit realiteiten in de
bovengenoemde zin molten worden. Jaspers meent aldus niet tegen God to
spreken maar tegen de menselijke aanmatiging om Gods plaats to durven innemen (p. 481) . Wanneer God in zijn maj esteit voor ons zou staan, dan werden
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we marionetten in gehoorzaamheid, maar we bleven geen vrij e wezens meer,
zoals we juist in ons diepste door God gewild bestaan zijn.
Alle woorden moeten dus f alen om over dat al-omvattende jets to zeggen en
uit ;te drukken in categorieen, denkvormen, die slechts gelding kunnen hebben
in onze wereld van het weten van „obj ecten" . Sommigen hebben het met de
naam Z j rr genoemd, maar het is aani gene zij de, verder dan Z jn, zoals Plato en
Plotinus reeds aanduiden, een Uebersein; grand is hier Been grond meer, maar
ongrond (Ungrund) , de term van Bohme; oorsprong niet meer oor- of oersprang, dock sprang uit het niets, vergelijkbaar met een oerexplosie, waaruit de
wereld onutstaan zou zijn. (p. 415) .
Op dit diepe existentie-niveau worden we hel-klaar voor ons zelf om to
denken in die cij f ertaal en die weer to boven to komen en to overschrij den.
Hier vergaat niet alleen horen en zien, maar ook a11e woord en zijn betekenis.
Er is stilte; wordt die stilte tot woord, dan verliest zij Naar diepte. Wat het
zwijgen opheft, brengt wet verheldering maar ook verstoring (p. 417) .
Uit hetgeen tot nog toe uit Jaspers' boek is aangehaald, ligt ingesloten dat aan
een weerlegging van dit alles niet to denken valt. Een weerlegging zou immers
met nauwkeurig omschreven begrippen to werk moeten gaan en in de bewoording daarvan een major en een minor tot premissen van een conclusie moeten
opbouwen. Dat alles zou veronderstellen, dat er toch iets van „waarheid" in ons
bezit lag, die tot „waarheden" of stellingen to f ormuleren zou zijn. Ongetwij f eld
is het eerste en het laatste, waarnaar f ilosof ie streef t, Jaspers zelf zegt het ook:
waarheid. Maar omdat, volgens hem, niemand de absolute waarheid 'bezit, is
filosofie een oproep en een eis tot waarachtigheid (p. 471) .
Jaspers heef t de toegang tot een directe weerlegging hiermede of gegrendeld ;
men kan hem er echter op wij zen, dat hij toch wel jets als absoluut „waar" durf t
op to stellen met universele gelding en in begripstaal gevat: namelijk dat er geen
absolute waarheid door ons kenbaar is. Dit weet hij blijkbaar, ondanks a1 het
onweetbare, heel goed van de „waarheid" af. Waarachtigheid is toch ook niet
kenbaar en Ieefbaar tenzij aJs gang op de weg naar het absoluut ware. Is het ook
waar, dat Existenz (het zelf -zij n als persoon-zijn, p. 220) niet antlers 'bestaat
dan als betrokken op Transzendenz, dat boven Existenz uitreikt, en beef t Jaspers
dan toch een begrip er van, wat „betrokken-zijn-op" betekent en is? Ja zelfs,
hoort niet, volgens Jaspers ook tot het gebied van kenbare waarheid, wat Chiffer
is, en wat het wil zeggen boven de Chif f ern het codeschrif t uit to stij gen ?
Dat ook Augustinus en Thomas en zovelen der boven reeds genoemden heenwijzen naar een Grundwlssen, dat alle begrenzing van beperkte begrippen, van,
conceptuele „obj ecten'' -kennis doet springen, is volledig to onderschrij ven.
Bekend is hoe vele wij sgeren en St.-Thomas onder hen spreken over die
ontkenning, die onmiddellij k elke 'bevestiging, elke positieve uitspraak over de
goddelij ke sf eer weer ophef t, ophef t j a, ook in die zin dat daardoor verhevener,
hoger plan wordt betreden.
Uitweidingen over de waarde van kennen, over antropologie, over historische
f iguren der wij sbegeerte, over de theologie, die aan f ilosof ie de meeste van haar
denkvormen en haar impulsen ontleent, over inspiratie en predestinatie staan in
Jaspers' boek to kust en to keur.
Of schoon we onszelf niet kunnen verbieden to wij zen op enkele onf ilosof ische
spanningen, die de zuivere rechtlijnigheid van zijn filosofisch geloof verwringen, bedoelen we toch allereerst een uiteenzetting to geven van het hoof dthema
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van dit boek. En dit hoof dthema is: to wij zen op de mogelij kheid van een
samenleven tussen de f ilosof isch-gelovenden en de openbarings-gelovigen. Jaspers' uiteenzettingen zijn, weliswaar niet uitsluitend, Loch voornamelijk betrokken op dezulken, voor wie de openbaring uit de bijbel komt. De beide levenshoudingen van f ilosof isch geloof en openbaringsgeloof kunnen niet samen
bestaan in een en dezelfde mens (p. 536); met de filosofie van Karl Jaspers kan
men niet een christendom belij den van de gewone gelovige. Een „zwevende"
'betekenis van het woord christen hoorden we hem reeds ook voor zich zelf
opeisen. Maar a1 is het samenbestaan van die beide geloofshoudingen in
dezelfde mens niet doenlijk, ze sluiten elkander niet uit, wanneer ze elkaar in
verschillende groepen van mensen ontmoeten (p. 536), mits beide genoeg verdraagzaam zijn. Dat is een voorwaarde voor wederzij dse erkenning. Filosof isch
geloof is uit zich tolerant; het preekt niet, het sticht geen kerk, het beef t geen
apostelen, geen organisatie, Been dogma's en heef t dus niets van doen met de
spreuk: extra ecclesiam nulla salus buiten de kerk geen heil ! Filosof isch
geloof 'belooft Been Neil. Het mag ook geen intolerante verachting vertonen
onder het mom van een onverschillige, ongeinteresseerde tolerantie (p. 535).
De filosofie kan het zich niet veroorloven om zich aan de openbaringsgelovige
niets gelegen to laten liggen; de loop der dingen wordt immers volgens Jaspers'
woorden mede bepaald door de geloofskrachten van kerken en hun dogma's
(p. 529). Daarom moet de filosofie trachten met f ilosof ische rede in het
geloofsdenken der kerken in to dringen, opdat dit voor alien geloofwaardig
wordt en tot terrein kan dienen, waarop de massa en de enkeling innerlijke
instemming geven kan, en aansporing vindt voor de besluiten van zijn levensplan.
Aan de zij de van de openbaringsgelovigen moet er echter een grondige wij ziging intreden en wel vooral in de opvatting van die pas geciteerde uitsluitingsf ormule, waardoor zij waarheid en Neil alleen voor hun kerk opeisen. Wordt de
f ormule aldus verstaan, dat de beide ievenshoudingen elkander zo uitsluiten dat
de een de ander verwerpen moet, dam is er geen samenleven, geen Kommunikation mogelijk. (p. 533). Het bij bels geloof moet zich volgens Jaspers vanuit
zijn oorsprong los derhalve van dat wat kerken er van maakten nieuw
vormen tot de zuivere ernst, 'die niet in het 'belij den van dogma's ligt, maar in
het handelen, in f eitelij ke beslissingen (p. 490) . De 'bij bel immers heef t niet
slechts een zin, maar is even rijk als het Leven; hij is niet het document voor een
alleen-zaligmakend geloof, maar hij is de ruimte, waarbinnen verschillende
mogelijkheden van geloven, betrokken op goddelijke diepte, met elkander kunnen wedijveren (p. 494) .
Onopgemerkt kan niet blijven, dat Jaspers blijkbaar ook in het kamp der
schriftgeleerden wil meetellen: terwijl hij de interpretatie van lutherse en hervormde en katholieke exegeten bestrij dt die van Rabbi A en Rabbi B ,
stelt hij „z jn zin van de bij'bel", de a.ndere uitsluitend, als de juiste op, de zing
die strookt met zjn f ilosof isch geloof, waarvan hij toch met zijn publikaties wel
enigszins als geloof sverkondiger wil optreden. Daarvoor verwacht hij een nieuw
pneuma (p. 490), dat weer een macht moet warden, waardoor de mens in
gemeenschap zijn oorsprong de bovengenoemde (oer-)sprong uit het niets
ervaart. Dan weet hij zich in helderheid, in maat en in bezonnenheid als eenling
een met het alomvattende, alsof de volheid van zjn in hem stroomt.
Een filosofisch geloof boven a11e geloofsverdeeldheid, een beluisteren van de
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H. Schrif t als een zwevende taal der Transcendentie (p. 481) boven alle
dikwijls aggressieve interp,retaties van godsdiensten en kerken, die menen goddelijke werkelijkheden to vatten, dat kan het trefpunt zijn der mensheid, waarvoor Jaspers opkomt. De waarheid van die zwevende taal en van dat geheimschrift wordt niet gekend; dat alles ligt niet op het plan waar Tnzien' werkt.
Van obj ectiviteit, van stellingen met algemene geldigheid kan hier Been sprake
zijn. Die taal en die tekens zijn dat van de werkelijkheid, wat alleen voor
existentie ervaarbaar is. Teken van existentie is vrijheid, die ervaren wordt als
geschonken door Transcendentie, die alleen maar ,te noemen is als het andere
van existentie, waarop existentie is betrokken. We spreken bier, volgens
Jaspers, over datgene waarover niet to spreken is: het zijn onzegbaarheden.
Nooit mag dit gebied verwisseld warden met biologische of psychologische
feitelijkheden. Omtrent deze laatste bestaan wetenschappen; hierin wordt lets
geweten over o b jecten van kennis, en aan een wetenschappelij k vorsen op die
gebieden met obj ectieve, algemeen-geldige kenwaarde komt Been eind. Maar de
ervaring van existentie, van ons natuur-zijn en van onze geschonken vrijheid,
gaat daaraan vooraf en wordt nooit object, (nooit voorwerp, het andere wat
tegenover ons als voorgeworpen ligt) van wetenschappelij k vorsen. Het vieren
van een kerstf eest, het deelnemen aan offers en riten, het sacrale, is zo iets als
leven met die code-tekens, waarbij het niet gaat over historische of physisch
constateerbare feitelijkheden, maar het is het ervaren van existentie als betrokken
op of geschonken door Transcendentie. Ook de 'beleving van Nirwana is daarmee vergelijkbaar: het is een doorbraak inn de bewust beleefde ervaring van het
alomvattende (p. 161, 165) zoals de nacht van de mystieken.
Na deze uiteenzetting van de voornaamste lijnen van Jaspers' boek is het wel
overbodig vanuit katholiek standpunt to gaan vertrekken en to trachten van
hieruit dat filosofisch geloof op een trefpunt to ontmoeten. Ongetwijfeld zijn
.er uit oude christelijke schrijvers, uit een St.-Joannes Chrysostomus, uit de Cappadociers, uit St.-Augustinus, St.-Thomas, uit St.-Joannes van het Kruis en
andere mystieken woorden aan to halen en nog veel talrijker en veel verrassender dan Jaspers citeert , die wijzen op de in begrippen ongrijpbaarheid en
onzegbaarheid van de diepste goddelijke sfeer; de H. Joannes Chrysostomus
heeft zijn schitterende preek, pen i tou akataleptou daarover 3) . In de
laatste decennia is ook in katholieke kringen vaak gehandeld over een zekere
betrekkelijkheid in 's mensen kennis der waarheid: historische situaties, sociale
en andere groepsverbanden, individuele aanleg, groei en vorming zijn invloeden
die in het kennen der waarheid zich nooit geheel laten uitschakelen. Ook de
termen, waarin dogma's worden verwoord, liggen niet zo spijkervast en zijn niet
op een bovenhistorisch plan van een door ons geheel begrepen onbeweegbare
wezens-wereld to f ixeren. In al wat mee-resoneert 'in de term substantie, die in
de formule transsubstantiatie een voorname rol speelt en die als ousia uit de
Aristotelische categorisering van bestaanswij zen der stof f elijke Bingen stamt,
verschilden de middeleeuwen enigszins met de zestiende, en deze weer met onze
eeuw. Maar boven a1 die relatieve en variabele momenten zal de f ilosof ische
vlsle, die in kringen van katholieken gangbaar is, toch altij d opkomen voor een
absoluutheid, die grand is van alle relativiteit.
Onverwacht kan het lijken om van hieruit een ogenblik naar de discussies to
3 ) Migne, Patrol. Gr. t. 48, col. 701.
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zien op en rondom het tweede Vaticaans Concilie. De diepere grand van
verschillende discussiepunten is die, waarop we ons hier bevinden tegenover
Jaspers' f ilosof isch geloof: het is f ilosof ische grond. De klacht van Jaspers
omtrent protestantse theologen, aan wie hij verwijt hiervoor blind to zijn, zou
soms ook wel omtrent andere theologen to herhalen zijn. Ter staving hiervan
wordt met algehele instemming verwezen naar de Indrukken over 'een strjd der
geesten, V aticanum II, die Prof. Dr. E. Schillebeeckx gal in De Bazuin (5 j an.
1963, n. 13) 4), Aan beide zij den van de haast onnaspeurlij ke geestelij ke scheidingslij n, aldus schrij f t hij, die er onmiskenbaar loopt door het college der concilie-vaders, wordt gedacht en gewerkt vanuit eenzelf de geloof, het katholieke,
apostolische geloof, en toch wordt sours de indruk gewekt, dat sommigen
spreken uit „een ander geloof". Aan de ene zijde houdt men zich streng vast
aan een begri p penwereld, die als een scherm afscheidt van de werkelijkheid;
die begrippenwereld ziet men daar als de werkelijkheid, waarin geleefd wordt.
Dat aan Jaspers een dergelijke houding voor ogen staat als hij theologen beschrij f t en of wij st met hun vastliggende dogma's, vraagt geen nadere toelichting.
Schillebeeckx noemt het denken aan deze kant van de scheidingslijn essentiallstiscb, dat aan de andere zij de existentieel. Bij de eerste groep is het doel van de
concilie-schemata gelegen in de exacte formulering, voor alle tij den vast to
leggen, van een onroerende 'essentie. Zo exact mogelijk houdt hier in: geen
rekening is er to houden met de historiciteit, maar de geloofsinhoud is to bepalen
als een onveranderlij k getal. Reeds Pythagoras en Plato hebben de 'essenties aan
getallen gelij kgesteld. Pij nlij k is het, schrij f t Schillebeeckx, dat men vanuit deze
groepering bevreesd is, dat er aan de andere zij de een „connivence" is met de
Reformatie. Ja, zo zouden we er aan willen toevoegen, is men zelfs niet bevreesd
voor een coquetterie met existentialistische f ilosof ieen of met Jaspers' f ilosof isch
geloof?
Terecht laat Schillebeeckx horen vaagheid en vlinderachtig gef antaseer over
het geloof to duchten; het perspectief, waarin het mysterie zich aan ons meldt,
moet wel degelij k zorgvuldig worden aangeduid, zegt hij. Hij noteert dan nog
eens het verschil met de essentialisten, die het mysterie blij kbaa r in de greep
van hun begrippen hebben. De laatste en uiterste consequentie van het essentialistisch denken zou zijn de andere groep als ketters to beschouwen; dat die
verkettering inderdaad geschiedt, wordt in het Bazuin-artikel niet als f eit geconstateerd.
Deze uitweiding over het Concilie werd aan de bespreking van Jaspers' boek
toegevoegd om to vermanen, dat die door Schillebeeckx als exlstentieel- denkenden aangeduide groep van concilie-vaders en theologen zeer duidelijke onderscheidingstekenen vertoont met Jaspers' Bxistenz; hun openbaringsgeloof aanvaardt dogma's, die niet in vaagheden en in zwevende taal moeten warden aangeduid; zij aanvaarden ongetwij f eld een begrippelij ke taal in die mate, die
Jaspers' filosofisch geloof nooit kan opnemen.
4) Een zeer voortreffelijke nadere uitwerking hiervan gaf Prof. Schillebeeckx in
zijn artikel: Misverstanden op het Concilie, De Bazuin (19 jan. 1963, n. 15) en in zijn
Caput Selectum over het waarheidsbegrip en andere aanverwante problemen, in:
Kathol iek Arehiet (n. 50, 14 dec. 1962, col. 1169- 1186) .
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Naar een waarachtige
kerkbouw
Bij het werk van Marc Dessauvage
G. BEKAERT S.J.

EN besett tegenwoordig vrij algemeen, dat de vernieuwing van de hedendaagse 'bouwkunst voor een goed deel haar weg gevonden heeft fangs al
to simplistische begrippenschema's. De bouwkunst werd beschouwd als een
soort manifest waarin men voor bepaalde ideeen opkwam. Niets is echter meer
in strij d met het wezen van de bouwkunst, die een spontane en allesomvattende
verschijningsvorm van het leven dient to zijn, een wijze van bestaan, om met
Heidegger to spreken. In zo verre zij slechts een bepaalde idee isoleert, verschilt
de hedendaagse bouwkunst niet, veel van de cerebrale neo-stij len, waartegen ze
zich heeft afgezet. Natuurlijk heeft ook de meest rationele neo-stijl nog wel
ergens een vertrekpunt in een dieperliggende onwennigheid van• de mens die,
zich in een bepaalde vorm niet meer thuisvoelende, op zoek gaat naar nieuwe
vormen die zijn belevenis nauwer omsluiten. Maar zolang bouwkunst bedreven
wordt als een illustratie van ideeen, zal zij nooit een volwaardig antwoord zij n
op de wezenlijke woonbehoefte van de mens.
Aan deze algemene karakteristiek van de hedendaagse architectuur ontsnapte
natuurlijk ook de kerkbouw niet. Integendeel. Door zijn zeer specif ieke situatie
als kultusgebouw was hij veroordeeld om het prototype to zijn van een rationele,
uitwendige vormaanpassing. Meer dan enig antler domein van de menselij ke
creativiteit was de liturgie vervreemd van het Leven, opgesloten in een zelfheerlijke sacraliteit. De vernieuwing in de liturgie werd met abstracte principes ter
hand genomen. De kerkbouw, die alleen maar als behuizing van het liturgisch
programme werd gez.ien, verging het op dezelfde wijze. Hij werd uitdrukking
niet alleen van de desintegratie van mens- en wereldbeeld, maar ook van de
desincarnatie van het geloof sbeleven. Beschouwingen over een nieuwe kerkelijke architectuur putten zich uit in al to doorzichtige slogans van tijdsgebondenheid, aanpassing aan nieuwe bouwkunstige vormen, liturgische functionaliteit
en weet ik meer. De kerkbouw groeide niet direct en onweerstaanbaar uit een
inwendige noodzaak. Deze was er, maar niet dwingend en krachtig genoeg om
de vergroeide schema's to doorbreken.
Veel wijst crop, dat de kerkbouw nu op een keerpunt staat en dat er een
diepere bezinning komt over wat architectuur als menselijk bedrijf betekent en
over de taak die dit menselijk bedrijf in de religieuze beleving ,toekomt. In het
aprilnummer 1962 van dit tijdschrift hebben wij deze evolutie reeds aangeduid
in het werk van Rudolf Schwarz. Het kerkgebouw treedt uit zijn zelf heerlij kheid om een authentieke menselijke levensruimte .te worden. Het legt zijn eigenwettelijke, obj ectieve sacraliteit of om zich of to stemmen op een persoonlij ke
ontmoeting met het heilige. Oak het werk van Marc Dessauvage, dat wij nu
even willen bekijken, lijkt ons een vrij gelukkige uitdrukking van deze radicale
wending.
Het is tenslotte niet zo verwonderlijk dat we dit voorbeeld in Belgic vinden,
waar de hedendaagse kerkbouw toch scheen genegeerd to worden. Want dit
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beef t het voordeel dat wie iets nieuws to zeggen beef t, niet eerst hoef t of to
rekenen met wat er een halve eeuw lang verkeerd gezegd is. Het werk van
Dessauvage betekent geen verrijking van het hedendaagse, goedgevulde vormenarsenaal. Het grijpt dieper. Het is een bevrijdende bezinning op de fundamenten zelf van het menselijke 'bouwen. Wel moeten we bij wat volgt, een
zeker voorbehoud maken. Op een uitzondering na, gaat het hier alleen over
proj ecten, werkhypothesen van een architectuur in wording. Maar ook al wordt
er geen enkele van deze proj ecten uitgevoerd, hun betekenis is er niet minder
belangrijk om. Zij geven vorm aan de meest vitale tendenties van de kerkbouw
zoals die in de eerste helft van de twintigste eeuw gaandeweg duidelijk worden.
Het eerste werk dat Dessauvage gebouwd beef t, kan ons op weg zetten om
het karakter van zij n architectuur to leren kennen: een kapel in het gastenhuis
van de Sint-Andriesabdij to Loppem bij Brugge. Zij werd ingericht in een
bestaande architectuur, met haar vele rondbogige venstertjes een getuige van
een kloosterideaal dat nog niet zo vet achter ons ligt. Het programma is
eenvoudig, maar rijk gedifferentieerd. Reeds van bij de toegang. Het was niet
mogelijk, dit belangrijke element van de ruimtebeleving breed uit to bouwen.
De kapel geeft rechtstreeks uit op een donkere gang. Maar dit heeft de architect zinvol benut door de deur eenvoudig om een as to laten draaien. Hierdoor
wordt de toegang meer dan een functioneel bestanddeel. Langs de deur, die
evenzeer in de gang als in de kapel wentelt, ontstaat er een concrete relatie
tussen binnen en buiten, een over-gang. In een zeer actieve zin wordt de deur
begeleiding.
Deze toegangsbelevenis verzacht de bruuske intensiteit van de binnenruimte,
maar maakt ze daarom niet minder opvallend en uitzonderlijk. Hier wordt de
ruimte werkelijk als zodanig ervaren. En ruimte ervaren betekent niets anders
dan zich de zingeving bewust warden die een stuk kosmos door menselijke
vormgeving heef t verkregen. Meestal ervaren we de ruimte slechts door haar
omschrij ving of door de dingen die erin staan. Hier zij n al deze elementen door
een radicale reductie tot het meest wezenlijke van hun functie overstegen, en
de ruimte verschij nt primair als zingeving en ordening van het bestaan.
Ervaring van ruimte hangt samen met ervaring van licht. En misschien is de
gewaarwording van de ruimte hier zo intens omdat men ze als licht ervaart.
Men denkt aan de lichtruimten van de barok. Maar terwij 1 daar het f eestelij ke
van het licht benadrukt wordt, leeft in de kapel to Loppem het licht in een
wezenlijke onbepaaldheid. Men kan niet spreken van openheid of geborgenheid,
ernst of jubel, ingetogenheid of uitbundigheid, eenvoud of rijkdom, stxengheid
of weelde, vertrouwdheid of vervreemding. De ernst is jubel, de eenvoud
rijkdom, de strengheid weelde in een ervaring van ongedifferentieerde en
absolute volheid, die juist door Naar intensiteit jets onwezenlijks verkrijgt. Onbewust wellicht heef t de architect de ongerichtheid van het licht in deze ruimte
aangevoeld en daarom ook in de plaatsing van de kunstmatige lichtbronnen een
willekeurige verdeling aangenomen.
Slechts gaandeweg ontdekt men in die volheid een zekere polari.teit. Er gaan
zich zones onderscheiden. Een zone van het gebeuren met altaarruimte en
bankers tekent zich of tegenover de omgevende ruimte. Binnen de zone van de
handeling is er de spanning tussen de plaats van de gemeenschap en hetgeen
wij het priesterkoor kunnen noemen, met altaar, zetel van de liturg en lezenaar.
Tegenover de gesloten groep van de gemeenschap de dif f erentiatie van het
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koor met altaar en lezenaar: woord en sacrament. Het altaar staat niet in het
midden. Ook de lezenaar niet. In het polyvalente koor valt het zwaartepunt op
altaar of lezenaar naargelang het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De priester,
de persoon dus, is steeds het centrum. En hier ontdekken we een diepere, de
meest wezenlijke, dimensie van die initiele ruimtelijke onbepaaldheid en volheid. De onbepaaldheid is een actieve leegte, die vraagt om gevuld to worden.
De volheid is volheid van verwachting. Zij is niet zelfgenoegzaam. Met een
onverstoorbare aandacht is alles afgestemd op de bestaansreden van deze ruimte: de ontmoeting met het heilige.

Daarmee zeggen we misschien to veel ineens. Toch is dit het enige geschikte
woord om de on-dagelijksheid en het transcenderende van deze ruimte aan to
duiden. Maar men versta ons niet verkeerd: de ondagelijksheid betekent geen
vervreemding, geen verlaten van de dagelijksheid, maar een verinwendigen
ervan, een verdichten. Opvallendheid van vormen, esoterische symboliek komt
hier niet aan bod. Geheel de intense ervaring ligt binnen het spontane, algemeen-menselij ke bereik. Deze ervaring van het transcendente van de ruimte en
van haar toespitsing op een persoonlijk gebeuren is heel wat anders dan de
trouw aan een gegeven liturgisch programma. Met een liturgisch programma
heef t dit rechtstreeks heel weinig .te maken, tenzij dan in die zin dat het de
liturgische beleving zelf verdiept tot waarachtige menselijkheid, waarbij liturgie
de laatste zingeving wordt van het menselijke gebaar.
Met deze korte analyse hebben wij de opvatting over architectuur en kerkbouw van Marc Dessauvage gesitueerd en er de voornaamste karakteristieken
van aangeduid. Als we ze in een begrip willen samenvatten, kunnen we misschien best spreken van een verpersoonlijking van het kerkgebouw: niet meer
in de eerste plaats de uitwerking van een obj ectief programma, of het vastleggen van een strakke, wettelijke ordening, of de neerslag van een magische
sacraliteit, maar fundamentele levensruimte voor de persoon met al de inwendigheid en vrijheid welke dit inhoudt. Hieruit volgen belangrijke conclusies.
De totale mens wordt weer inhoud van het bouwen. Terzelf dertij d wordt het
geloofsbeleven in de menselijke ervaring geintegreerd. Het sacrale karakter van
het leven doortrekt het gehele bestaan en wordt niet meer gereserveerd voor een
aparte wereld. De vorm legt alle zelfgenoegzaamheid en uiterlijk vertoon af,
om een noodzakelijke en spontane uitdrukking to zijn van dit bestaan, en words
hierdoor aan de ene kant belangrijker, aan de andere kant ook vrijer. Wel is de
ruimtebeleving in de kapel to Loppem zo intens, dat zij dreigt om to slaan in
f
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jets onwezenlijks en abstracts. De authenticiteit van de sacrale beleving wordt
hierdoor wel enigszins in gevaar gebracht: ze wordt veruitwendigd tot iets
waartoe wij alleen in begenadigde ogenblikken, zelden in onze dagelijksheid
in staat zijn. De kapel is outworpen voor zulke ogenblikken van intensief
spirituele activiteit, de uitzonderlijkheid hoort dus bij Naar opdracht, doch dit
neemt niet weg dat de architect bier tot de uiterste grens is gegaan.
Dat hij zich daarvan rekenschap beef t gegeven, 'bewij st hij in andere ontwerpen, die even direct naar de wezenlijke kern van het hedendaagse kerkgebouw
gaan, maar dichter bij het leven blijven, en een gezonder, inwendiger opvatting
van de sacraliteit vertonen.
Op een vrij toevallige wij ze is deze architect aan kerkbouw gaan denken.
Toen Pro Arte Christiana in 1959 een prijsvraag uitschreef, was hij tot enkele
dagen voor het sluiten van de inzendingstermij n nog niet beslist of hij mee zou
dingen of niet. Hij wist wel waar hij been wilde. Maar zijn inzichten strookten
zo weinig met wat de kerkbouw, bij zonder in Belgie, to zien gaf, dat hij bij
voorbaat in een afwij zing berustte. Het was voor iedereen een verrassing dat dit
revolutionaire werk, dank zij een internationale jury, met de eerste prijs werd
onderscheiden. Het was een gebeurtenis voor de kerkenbouw in Belgie.
Het ontwerp dat Dessauvage had ingezonden, was het enige dat van een
vernieuwd inzicht in de kerkbouw getuigde. Het bleek zowel de eeuwige functie
ervan als de hedendaagse historische bepaaldheid to hebben begrepen. De vele
discussies die het uitlokte, toonden echter dat men niet besefte van uit Welk een
ongewoon standpunt het gegeven hier was benaderd. Men bewonderde de
materiele liturgische aanleg en de zekerheid waarmede deze j onge architect zich
of f irmeerde. Maar men had er geen oog voor dat bier een nogal radicale vernieuwing doorbrak: ,een wezenlijke bouwkunstige bezinning, een eigenwillige,
oorspronkelijke creatieve daad die, over voorschriften en programma heen,
kwam tot een expressie van de totaliteit van het leven. En dit in een kerkgebouw! Het kerkgebouw kreeg hier weer zijn onvervangbare, noodzakelijke
plaats in het menselijke Iandschap als het sacrale moment, dat echter nieuw
gestructureerd was naar een inwendige, persoonlij'ke maat. Laten we even zien
hoe dit tot uitdrukking komt in het ontwerp.
Een rechthoekige ruimte wordt bepaald door het verhoogde vloerplateau en
het dak, dat op lichte stutten gedragen wordt. Binnen en buiten gaan onmerkbaar in elkaar over, vervloeiend in een ruimtelijke beweging die in het gebouw
even vorm krijgt om daarna weer onvatbaar to worden. Ergens kristalliseert zich
deze beweging in een punt: het altaar. Dit vormt het dynamische centrum. Niet
echter omwille van een geometrisch door krachtlij nen vastgelegde plaats, noch
omwille van zijn vorm. Plaats en vorm zijn ondergeschikt aan de f unctie : de
bediening van de priester. Even vrij en spontaan als het altaar zijn plaats vindt,
gaat het yolk erbij staan, ongedwongen afgelijnd door de curve van de wand,
een glazen muur die de kerkruimte meer suggereert dan afbakent. Bij het altaar
als centrum betrekt de curve ook de doopvont en het sacramentsaltaar. Vanzelf sprekend beef t men hier Been strikte gerichtheid meer. Oak al zijn de
banken niet rand maar voor het altaar opgesteld, toch is de ruimteopvatting
centraal, zich niet langs een as ontwikkelend, maar vanuit een vrij bepaald punt.
Nergens in dit project wordt men gestoord door een autonome vormwil die
tegen de zin zelf van het gebouw ingaat. Alles verwijst naar een diepere bestaansreden. Het vertoont in die zin lets van een industriegebouw. Het is even
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eerlij k, even direct, even noodzakelij k verwij tend naar een gebeuren. De
schizofrene dubbelzinnigheid van een goed deel van de hedendaagse architectuur is hier overwonnen in een nederige, maar schone dienstbaarheid. Pas op
die hoogte gaat architectuur werkelijk leven. Zij overstijgt materiaal en vorm
en spreekt tot de mens in de subtiele spanningen die rond en tussen materiaal
en vorm ontstaan. Zij wordt, zo men wil, in de echte zin poezie.
Ook in dit project is nets anders to zien dan de zin zelf van alle bouwen
en meer bewust van het hedendaagse bouwen, dat de levende persoon als vertrekpunt en doe! stelt. De hoge verdienste van het ontwerp is dat het op een
vanzelf sprekende wij ze het kerkgebouw in dit proses beef t betrokken en het
daardoor temidden van het leven een aanwezigheid schenkt die het sinds lang
had verloren. Het kerkgebouw is weer tehuis voor de mens. Voorlopig staat hij
,er misschien nog wat onwennig tegenover, omdat hij het wonen zelf heeft
verleerd. Maar een ontwerp als dit zet hem weer op de goede weg. Het openbaart de diepe zin van het wonen omdat het het sacrale terugschenkt niet als een
uiterlijk taboe of een beperking van de menselijke vrijheid en spontaneIteit,
maar als de voedende inwendigheid ervan.
Sommigen zullen zich misschien of vragen wat dit alles nog met klassieke
eredienst to maken beef t. Het antwoord is eenvoudig. Het is katholiek in zover
het authentiek menselijk is. Zelfs het katholicisme kan daar niet buiten. En het
is een belangrijke belevenis wanneer wij de fundamentele dimensies van het
menselij k bestaan terugvinden in het katholieke kultusgebouw, want dit betekent niets minder dan de ontdekking van de diepe zin van de revelatie, die
de woorden van het geloof spreekt over onze menselijkheid, zoals de priester
over het brood.
Het project werd door het kerkbestuur niet aanvaard. Maar kort daarna kreeg
het een nieuw terrein toegewezen to Vosselaar bij Turnhout. Een goed project
is echter als een levend wezen dat met duizenden vezels vasthangt aan de
omgeving waarin het is gegroeid. Niemand, ook de architect niet, gaf er zich
aanvankelijk rekenschap van dat het ontwerp door de verplaatsing ten dode
was opgeschreven. Er begon een lange strij d om de vervreemding zo mogelij k
to corrigeren. Het werd meer in elkaar gedrongen, meer in zichzelf besloten.
In de voorstadsomgeving waarvoor het was geconcipieerd, was een gesprek met
de omgeving mogelijk: in de huizenblokken rondom, hoe banaal ook, Iagen
aanknopingspunten. In de open vlakte to Vosselaar waren die verdwenen. Het
project was als verweesd. Bouwheer en architect brachten de ongewone moed
op om van het ontwerp uiteindelijk of to zien. Dit getuigt van een uitzonderlijk
hoge opvatting van de waarde van het bouwen. Het heef t iets van een of sterven.
Aan deze beslissing was de evolutie die Dessauvage in deze j aren van studie en
bezinning over het kerkgebouw doormaakte, overigens niet vreemd. Het uitgangspunt werd niet verloochend maar verdiept.
Bij na onmiddellijk na de Pro Arte Christiana-prij s kreeg hij de opdracht, in
de buurt van Aarschot een kapel to ontwerpen ter nagedachtenis van gefusiljeerden. Het was een gevaarlijke opdracht, omdat bier een zekere dubbelzinnigheid in het spel was. De kerk moest ook monument zijn. En dat het monumentale niet in de lij n ligt van Dessauvage's kerkconceptie, kan men reeds vermoeden. Het is echter boeiend om to zien hoe ook dit extrinsieke element in een
waarachtige kultusruimte kon geintegreerd worden. Dessauvage gaf de kapel
de vorm van een driehoek en plaatste die midden in de glooiing van het terrein,
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zodat de scherpe punt van het koor boven de grond zweef t en als vanzelf,
zonder grootsprakerigheid van vormen, een monumentaal effect bewerkt. Het
monumentale zit in de conceptie zelf van het gebouw, dat niets anders dan kerk
wil zijn. Ook de aanleg van de omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Van
bij het 'betreden van het langgestrekte toegangsterrein ontdekt men het grote
koorvenster. Men dringt door tot het binnenste hart van het monument nog
voor het zijn uitwendigheid heeft kunnen of f irmeren.
Men had kunnen verwachten dat de architect door de keuze zelf van de
strenge, symmetrische driehoek zich van tevoren de handen had gebonden en
verzaakt aan het f undamenteel persoonlij ke karakter van zijn architectuur.
Maar zelf s hier heeft hij dit weten to bewaren door op een f ij nzinnige wij ze de
symmetrie van de driehoek to verbreken, zodat deze harde ruimtevorm het leven
niet vastlegt, maar zich spontaan laat ontplooien.
Het avontuur met het monumentale, dat op elke architect een onweerstaanbare aantrekkingskracht schij nt uit to oef enen, had blij kbaa r ook Dessauvage
geboeid. Hij speelde het verder in een nieuw ontwerp voor de kerk van de
H. Geest to Anderlecht-Brussel. De illustraties in dit nummer zijn die van een
tussenf ase, die een tij dlang als de def initieve werd beschouwd. Een ogenblik
zag het er naar uit dat Dessauvage hier de ruimte niet alleen door het inwendige
gebeuren zou laten bepalen. Het grandioze project of f irmeerde een wil tot
manifestatie zowel naar binnen als naar buiten. Bij het ontwerp voor de Aarschotse gedachteniskerk hebben wij gezien dat dit niet noodzakelijk ten koste
van het wezenlijke hoeft to geschieden. Daar werd Been duim'breed toegegeven.
Maar toch heeft ook een andere beschouwing haar recht. Het wezenlijke van
het kerkgebouw is de dag van vandaag zo ondoorzichtig geworden, zo diep
begraven onder tal van bijkomstigheden, dat het vraagt naar een zo direct
mogelijke uitdrukking van zijn eigen innerlijkheid. Dit hangt overigens zeer
intiem samen met onze religieus-psychologische en religieus-sociale instelling.
Wil een kerkgebouw in onze tij d helemaal authentiek zijn, dan kan het zich
Been schone praal, geen schitterende zelfingenomenheid meer veroorloven.
Spoedig heeft Dessauvage zijn opzoekingen in deze richting dan ook opgegeven
om to komen .tot het ontwerp in onze illustraties afgebeeld.
Bekijken we even de plattegrond (zonder de opstand uit het oog to verliezen) , dan herkennen wij hetzelf de grondprincipe van de ruimte-opbouw als to
Vosselaar, maar explicieter uitgewerkt. De ruimte krij gt haar bepaaldheid niet
door dwingende assen die het leven langs van to voren getrokken banen voeren,
maar door gedif f erentieerde relaties waarin het leven zich rij k kan ontplooien.
Alle relaties komen samen in een hoofdpunt, zodat men hier van meet of aan
driedimensionaal gaat denken. Dit punt is niet gef ixeerd door uitwendige
f actoren als symmetrie en dergelij ke. Het bepaalt als het ware zelf zijn plaats
en de ruimtevorm er omheen door zijn persoonlijke aanwezigheid. In de .traditie
van de Kerk kunnen we het altaar hier best vergelijken met Christus. Waar Hij
zich ook bevindt, daar is het centrum. Oak voor het altaar in deze bouwkunstige
conceptie gaat dit op. Het is door niets gebonden. Het dbj ect bepaalt nergens
het leven, maar is dienstbaar. Het verwij st en herwint op die manier een echt
symbolisch karakter. Rand dit levend symbool verzamelt zich het yolk, niet in
stoet, maar in gemeenschap. Gemeenschap met altaar en priester, maar evenzeer
gemeenschap onder elkaar. Het heilige leef t in en onder de gelovigen.
Het nieuwe besef van de betekenis van het altaar leidde tot een onderscheid
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tussen de of f ertaf el het enige eigenlijke altaar en het sacramentsaltaar,
waarop de eucharistische reserve wordt bewaard. Zoals uitdrukkelijk in de
liturgische richtlijnen is aangegeven, hoort het tabernakel bij het altaar, dat
uiteraard uniek is. Deze relatie moet dan ook evenzeer als het onderscheid haar
uitdrukking krijgen. En dit gebeurt niet door het sacramentsaltaar tot een nieuw
centrum to maken van een kleine kerk die ergens bij de hoof dkerk wordt
gevoegd, noch door het op een as onmiddellijk achter het hoofdaltaar to
plaatsen. In de H. Geestkerk to Anderlecht is deze dynamische betrekking van
beide polen van het eucharistisch beleven voorbeeldig uitgedrukt, zoals ook de
overige momenten van de eredienst hier een zinvolle plaats hebben gevonden,
ingeschakeld in het ene kultuele leven.
Anderlecht 1e project

Aldus valt de bouwkunstige conceptie van alit werk samen met de evolutie
van het liturgisch inzicht. Maar daarmee hebben we de ruimtelijke beleving
slechts in abstracto beschreven. Als we de analyse verderdrijven, zien we hoe
door de integratie van het project in een concreet milieu met een bepaalde
sociale samenstelling, landschap, klimaat, een verdere ruimtelijke bepaling
volgt. Men kan zich deze kerk bij voorbeeld indenken in een vrij stuk natuur,
door niets anders bepaald dan door een plat dak. Plaatst men ze echter over
naar de wijk van Anderlecht waar zij binnenkort moet gebouwd worden, dan
zal de zin van deze abstracte ruimte moeten verduidelijkt worden in een dialoog
met de mogeving. De meeste gebouwen, vooral de kerkgebouwen van onze tij d,
zijn nog niet aan deze dialoog toe en liggen als zwerfstenen in hun omgeving
verloren. In zij n conceptie van architectuur en kerkgebouw kan Dessauvage niet
buiten deze dialoog, juist omdat hij Been eigenwettelijke vormheerlijkheid
nastreeft, maar alles afstemt op het menselijke gebeuren. Uit dezelfde opvatting
vloeit overigens voort dat deze dialoog direct en ongesierd zal zij n.
Maar dit a11es bevat nog niet de laatste bepaling van het kerkgebouw. Het
wordt tijd dat wij ook de eigen persoonlijkheid van de architect in het wordingsproces betrekken. Impliciet hebben we dat boven al gedaan, toen we
spraken van de bouwkunst als een creatieve daad en als een stuk poezie, zelfs
toen we het hadden over het persoonlijke, vrije, spontane van de ruimtebeleving. Het is de persoonlijkheid van de architect die uiteindelijk de ruimte maakt
tot wat ze is. De evolutie van de verschillende projecten voor Anderlecht levert
hiervan een sprekend bewij s. De analyse die we maakten voor het ene project,
kunnen we zonder wezenlijke onjuistheden letterlijk overdoen voor het nieuwe
project. En Loch verschillen ze van elkaar.
Het ontwerp dat we bespraken was gedacht om in beton gebouwd to worden.
Er werden daar zoveel bezwaren tegen in gebracht dat de architect zich genoodzaakt zag het to herwerken. Bij die herwerking gaf hij er zich rekenschap van
dat de directheid en spontaneiteit van de ruimte ergens nog gedrukt Bingen
onder de vormgeving, dat visie en vorm nog niet volmaakt samenvielen. De
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kritiek formuleerde hij zoals het een architect past in een nieuw project, waarbij
vergeleken het eerste bij na omslachtig is to noemen. Wel Bing er iets verloren
van de royaliteit van de ruimte door de schikking van de banken, die nu de
plaats rond het altaar volledig bezetten. Maar daar staat tegenover dat de bouwkunstige expressie zuiverder en krachtiger is geworden. Hier zijn wij op weg
naar .een nieuwe synthese van een waarachtige hedendaagse kerkbouw.
Globaal genomen zouden we de dialectiek van de evolutie van de moderne
kerkbouw als volgt kunnen aanduiden. In een eerste f ase, waartoe de meeste op
dit ogenblik gebouwde kerken horen, gaat het om een uiterlijke vormaanpassing. In een tweede 'f ase wordt het f ormalisme doorbroken. Men keert zich zo
agressief tegen de vorm, dat men hem als het ware wil uitschakelen, volledig
neutraliseren. Alleen de strikte functie wordt nagestreefd. In een bepaald geval
echter, en we denken bier aan sommige kerken van Schwarz, wordt de onbelangrij kheid van de vorm .ten opzichte van het inwendige gebeuren zo geaf f icheerd, dat de vorm als het ware omgekeerd expressief wordt door zijn ostentatieve armoede. In het werk van Dessauvage zijn deze extremen overwonnen
in een sobere, dienstbare, maar krachtige bouwkunstige vorm, volwaardige uitdrukking van een authentieke sacrale levenswaarde.
Aansluitend bij het laatste project van de H. Geest-kerk van Anderlecht
moeten we twee ontwerpen vermelden die er chronologisch aan voorafgaan en
ermee verwant zijn. Het ontwerp voor een dorpskerk .te Ezemaal verschilt er
zeer van door de bescheidenheid van zijn programma en de geest van geborgenheid die eruit spreekt, maar het komt er dicht bij to staan door het boeiend
samenvallen van de spontaneiteit van de ruimtelijke organisatie en de krachtige,
expressieve structuur.
De H. Kruiskerk to Willebroek is integendeel z.eer terughoudend in haar
worm. Zij vergoedt dit echter ruimschoots door haar inplanting. De architect
speelde bier een hoge troef uit door de kerk resoluut van de weg of to zetten,
op Palen boven een moerassige grond. Daardoor krijgt dit sobere, strenge
project een mysterieuze bekoorlijkheid. De ontoegankelijkheid
er liggen
alleen een paar loopbruggen verhoogt op een vreemde wij ze zijn aantrekkingskracht, niet in die zin dat men het wil bekij ken, maar dat men het wil
betreden. Men wordt aangetrokken door zijn inwendige kern, want die is het
waarnaar dit sobere volume verwijst. Het is zijn enig mogelijke, maar dan ook
dwingende bestaansreden. Een dergelij k gebouw is niet geschikt om indruk to
maken. Het mist alle elementen van de show. Het bewijst integendeel in de
directheid van zijn vormgeving zijn innerlijke noodzakelijkheid. Wij zouden
bijna willen spreken van een programmatische kerk, een schoolvoorbeeld voor
wat kerkbouw van vandaag in al zijn dimensies van kosmische betekenis tot
liturgisch programma kan en moet zijn.
De kerk bestaat uit een liturgische kern met altaar, ambo, zetel van de liturg,
doopvont, tabernakel. Reeds van buitenaf is deze kern duidelij k to situeren.
Oorspronkelij k had de architect deze elementen los opgesteld in een zinvolle
onderlinge betrekking. Achteraf werd hem gevraagd ze in het gelid to brengen
door het altaar op een as to stellen met doopvont en tabernakel. Deze wij ziging
is van groter belang dan men zich voorstelt, want daardoor Iegt men het dynamische van de kern, en van de kerk, voor een goed deel lam en verliezen towel
het altaar als de ambo en de doopvont nogal veel van hun eigen waarde.
Bij deze drie ontwerpen kunnen wij nog het meest recente voegen voor een
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parochie to Laken-Brussel. Maar wat we al schreven mag volstaan om aan to
tonen hoe deze kerken wezenlij k dezelf de zijn en toch een geheel eigene, rij ke
persoonlijkheid bezitten. Met een gevaarlijk woord zouden wij hies kunnen
spreken van een eenheid van stijl. Deze vier ontwerpen putten echter de
rijkdom van deze stijl niet uit, omdat stijl bier onmiddellijke verschijningsvorm
van het Leven is. Er zijn nog enkele andere ontwerpen die, ook al vertonen ze
dezelfde fundamentele eigenschappen, zich toch onderscheiden door een andere
gerichtheid. We denken hier aan de St.-Jozefskapel voor Willebroek, aan het
nieuw ontwerp voor de St.- Jozef skerk to Vosselaar, aan het prij svraagontwerp
voor een parochiekerk to Liedekerke-Aalst.
In deze proj ecten ligt de relatie tot de buitenwereld enigszins anders. Zij
zijn tegelij kertij d meer in zichzelf besloten en meer open. Men kan hun ruimteconceptie min of meer vergelijken met het principe van het atriumhuis. De
natuur wordt in het wonen zelf betrokken. Men stelt het wonen niet open op
de brede natuur rond het huis, maar men brengt een stuk natuur naar binnen,
in zijn eigen wereld. Men herschept zich de kosmos naar eigen schaal, naar de
eeuwenoude westerse en oosterse traditie van de twin. Essentieel bestaat een
kerk naar dit principe gebouwd uit een heilige omh.eining. Even essentieel is
echter dat een deel daarvan onbebouwd blij f t en dat het bebouwde deel in een
rechtstreeks contact ermede staat. Dat is dan ook het geval in de drie j uist
vermelde ontwerpen.
De eerste serie kerken hebben wij beschreven als sacrale kernen in een directe
dialoog met de wereld waarin zij leven, volledig en exclusief afgestemd op de
functie van het heilige gebeuren dat in hen plaatsvindt en waarvan zij uitdrukking zijn. De latere proj ecten bewaren dit karakter tot op zekere hoogte. Maar
zij nemen meer of stand van de wereld, keren zich geheel in zichzelf. . Zij zijn
minder kern van de wereld, dan wereld op zichzelf. . Zij zijn meer blij vende
woonst dan halte en doorgang. De concentratie van de ruimte is minder intens,
wordt meer bewoonbaar. Zij wint aan verscheidenheid en f risheid. Zij staat
open voor weer en wind, leef t mee met het ritme van de seizoenen. Bomen,
planten, bloemen, regen en sneeuw en zon vormen er een deel van. De kerken
van de eerste serie beleven dat natuurlijk ook allemaal, maar zijn er veel minder
gevoelig voor. Zij staan er om zo to zeggen boven.
In dit onderscheid gaat het slechts om schakeringen. In alle prof ecten van
Marc Dessauvage vinden we de wezenlijke kenmerken terug die ons in de
verleiding brachten erover to spreken nog voor ze zijn gerealiseerd. Hier beef t
men immers to doen met een radicale
in de etymologische zin van dit woord
expressie van de moderne sacrale beleving in een katholiek kerkgebouw.
En dit is niet alledaags. Alle grenzen waarin de kerkelijke kunst gevangen zat
zijn hier meteen overstegen. De kerk heef t haar menselij ke grand weergevonden. Zij wil niet meer betogen vanuit de hoogte, maar gewoon, eerlijk en rijk
levend tussen de mensen zijn.

De illustraties vertonen achtereenvolgens: de H. Kruiskerk to Willebroek; de StyAldegondiskerk to Ezemaal; de H. Geestkerk to Anderlecht; de gastenkapel in de
St.rAndriesabdij to Loppem.
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Hoe ontstaat het stralingsgevaar?
P. G. VAN BREEMEN S.J.

LTIJD is de mens blootgesteld geweest aan radioactiviteit, maar pas de
laatste 65 j aar is de wetenschap zich daarvan bewust, en pas de laatste
15 a 20 j aar is het tot een probleem geworden. Dat de radioactiviteit in de
laatste tij d zorgwekkend is geworden, komt door de kunstmatige radioactieve
stof f en, die de laatste decennia zij n toegevoegd aan de natuurljjke radioactiviteit,
die er altijd a1 geweest is. De natuurlijke radioactiviteit komt uit twee bronnen,
nl. uit radioactieve gesteenten en uit kosmische straling. In gesteenten tref t men
soms radioactieve elementen aan, zoals uranium en thorium, die bij hun verval
ook gasvormige radioactieve splij tingsproducten opleveren, die dan de atmosf eer
verontreinigen en ons lichaam bestralen; het gnat hier om radon, thoron en hun
vervalsproducten. De concentratie van deze radioactieve stof f en in de atmosf eer
varieert nogal. Naast de radioactiviteit in de lucht voortkomend uit radioactieve
ertsen in gesteenten, vormt de kosmische straling een tweede bron van natuurlijke radioactiviteit. De hogere luchtlagen worden nl. voortdurend gebambardeerd met zeer energierijke deeltjes die uit het heelal de atmosfeer bereiken; bij
deze botsingen ontstaan radioactieve varianten van verschillende chemische
elementen (isotopen), die dan naar beneden diffunderen en de lucht waarin wij
leven radioactief maken. Uiteraard is deze vorm van radioactiviteit intenser op
grotere hoogten dan op zeeniveau; in de Bergen kan zij soms viermaal zo sterk
zij n als bij v, in ons land.
Naast deze twee vormen van natuurlijke radioactiviteit komen echter tegen•
woordig ook kunstmatige radioactieve stof f en voor in de atmosf eer. Zij zij n in
geringe mate afkomstig van kernreactoren, cyclotrons en andere wetenschappelijke of industriele machines; hoofdzakelijk echter van explosies van kernwapens. De veiligheidsmaatregelen die in de wetenschap en industrie in acht
worden genomen, zij n van dien as rd, dat we ons over deze 'bronnen van radioactiviteit Been zorgen hoeven to maken. Wie de meters dikke betonnen muren
rond een cyclotron beef t gezien, wie de ernst beef t ervaren waarmee veiligheidsvoorschrif ten worden opgesteld en nageleef d, en wie kennis maakte met de
experts op het gebied van de stralingsgevaren, aande grate Iaboratoria verbonden, zal bier niet veel twij f el meer over hebben. Men spaart daar kosten noch
moeiten om gevaar to voorkomen; bij kernenergie-centrales bijv. slokken de
veiligheidsmaatregelen 10 tot 20% van de totale kosten op. Geheel anders is
het gesteld met de kernbom-explosies. Een ontploffende kernbom vormt een
plotseling optredende bron van radioactiviteit. De radioactieve stof vormt een
wolk, die zich eerst door de hevigheid van de explosie en later door de wind
uitbreidt en vervormt. Het effect van een atoombom en van een waterstofbom
is in dit opzicht zeer verschillend. De atoombom is minder krachtig dan de
waterstofbom, primo omdat de eerste op het beginsel der kerns pl jjting berust,
de tweede op dat der kern f usie; secundo omdat de atoombom niet grocer kan
worden gemaakt dan een bepaalde kritische massa, terwij 1 de waterstofbom in
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principe willekeurig groot gemaakt kan worden 1) . Omdat de atoombom minder
krachtig is, blij f t de radioactieve stof bij een dergelij ke explosie geheel binnen
de troposfeer (dit is gemiddeld de onderste tien km van onze dampkring) ,
terwijl bij een waterstofbom de radioactieve stof tot ver in de stratosfeer (dit is
de d.ampkring tussen ± 10 en 30 km) doordringt. De opstijgende hete gassen
van de atoombomwolk worden afgeremd aan de grens van troposfeer en stratosfeer, waar zij zich dan zijwaarts uitbreiden. Zij 'blijven zo praktisch geheel in de
troposfeer. Daar bij een waterstofbom de hoeveelheden hete gassen die geproduceerd worden, veel groter zijn, doorbreken deze de scheiding van troposfeer en
stratosfeer en dringen dan nog kilometers ver dour. Dit onderscheid is van
belang, omdat de echte weerprocessen (wolkenvorming, huge en lage drukgebieden, weerf ronten, neerslag, enz.) zich in de troposfeer of spelen : daar wordt
het „weer gemaakt". Een radioactieve stofwolk, afkomstig van een atoombomontplof f ing in de staat Nevada (westelij ke V.S.) blij f t dus in de troposfeer en
bereikt daardoor na een dag of 7 West-Europa en maakt in drie a vier weken
een reis om de wereld. Tij dens die refs neemt de radioactiviteit in de wolk duidelij k of ; op de eerste plaats door het uiteenvallen van radioactieve deeltj es in
vervalsproducten, die niet langer radioactief zijn; vervolgens echter ook omdat
een gedeelte van de radioactieve deeltj es op de aarde wordt gedeponeerd. Het is
met name deze laatste groep die gevaren oplevert. Zolang de radioactieve staf in
de atmosfeer hangt is zij niet erg gevaarlijk. Wat echter op het aardoppervlak
belandt, kan via de voedselketen in het menselijk lichaam terecht komen en daar
straling blijven afgeven, en dat kan zeer gevaarlijk zijn. In dit artikel willen we
vooral hieraan onze aandacht wij den. Eerst moeten we echter nog even aangeven, wat er gebeurt met de radioactieve stof die 'bij een walerstof bom wordt
geproduceerd. Zoals gezegd, dringt deze diep in de stratosfeer door. De grotere
radioactieve deeltjes vallen naar beneden en komen zo in de troposfeer trecht.
De kleinere deeltj es blij ven in de stratosfeer zweven en komen daar slechts uit,
als zij met de stratos.f erische lucht dalen en zo in de troposfeer komen. Omdat
de bewegingen in de stratosfeer zeer langzaam zijn, zou men verwachten
dat het maanden en misschien wel jaren zou duren voor het f ij nere stof uit de
stratosfeer de troposfeer bereikt. Op grond hiervan heeft Libby (de expert van
het koolstof -14-onderzoek, aan wie in 1960 de Nobelprij s werd toegekend )
j aren geleden de hypothese gewaagd, dat het vij f a tien j aar zou Buren, voor de
stratosf erische radioactieve substantie het aardoppervlak zou bereiken, en dat in
die tij d deze radioactieve deeltj es zich gelij kmatig over de aardbol verdeeld
zouden hebben. Een veronderstelling die door de Russische waterstof bom-explosies van oktober 1958 in de buurt van Nova Zembla omvergekegeld is.
Fall-out
De radioactieve deeltj es, die op het aardoppervlak worden gedeponeerd,
noemt men ,,fall-out". Men spreekt van droge en natte fall-out. De droge f allout is een gevolg van het langzaam naar beneden zinken van de droge radioactieve deeltj es. De natte fall-out wordt gevormd door de radioactieve substantie
die via neerslag (regen, sneeuw) op de aarde terecht komt. In gematigde
klimaten is de matte fall-out tien a twintig maal groter dan de droge: het is dus
1 ) Zie: Plasma en kernf usie, in Streven, okt. 1960.
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hoof dzakelij k de neerslag die de radioactieve stof f en op aarde doet belanden.
Omdat de windrichtingen op aarde hoofdzakelijk West-Oast zijn, vindt de
verspreiding van de troposf erische radioactiviteit voornamelij k plaats op de geograf ische breedte waar de ontplof f ing plaats had. Uit het bovenstaande volgt
dat dit vooral voor de ataombom-explosies geldt. De stratos.f erische radioactiviteit is veel minder afhankelijk van de windrichting. Na de bovenvermelde
Sovj et-explosies van oktober 1958 werd in het voorj aar van 1959 over de
gehele aarde een grote stijging van de radioactiviteit waargenomen. Men kon
aantonen dat deze stijging een gevolg was van de waterstofbom-ontploffingen
nabij Nova Zembla. Wat de verdeling over de aarde betref t, was Libby er dus
niet ver naast, ook al was deze niet gelij kmatig. Maar zijn schatting dat het vij f
a tien jaar zou Buren voor de stratosferische radioactiviteit de aarde bereikte
bleek veel to optim;istisch : reeds na een half j aar kwam de fall-out van de
waterstof bommen.
Bij het bovenstaande hebben we niet vermeld de lokale fall-out die bij elke
kernbom-explosie optreedt. Deze wordt gevormd door de materie die onmiddellijk na de ontploffing neerkomt. Deze is in zeer hoge mate radioactief, maar
wegens de geringe verspreiding niet zo gevaarlijk, zolang althans de explosie
plaats vindt in onbewoond gebied. Het is vooral deze lokale fall-out, die de
overlevenden van Hiroshima en Nagasaki heeft besmet, en die vaak zeer ernstige ziekten heeft veroorzaakt. Deze lokale fall-out was het ook, die op 1 maart
1954 voor de 23 ongelukkige Japanse vissers op de kleine trawler „De Gelukkige Draak" nabij Bikini zulke droevige gevolgen had, toen, door een verkeerde
schatting van de wind, de witte, talkachtige as van een Amerikaanse kernexplosie neerkwam op het schip. Omdat het nog maar enkele malen voorgekomen
is, dat de lokale fall-out directe gevaren heeft veroorzaakt, zullen wij deze
verder niet in onze beschouwiag betrekken.
Strontium 90
Onder de gevaarlijke bestanddelen van de fall-out neemt strontium 90 wel de
voornaamste plaats in 2) . Het element strontium vertoont chemisch veel gelij kenis met het element calcium, dat voorkomt in ons beenderenstelsel. Strontium
90 vormt dus een heel voor de hand liggende plaatsvervanger van calcium en
kan derhalve wel eens de plaats van een calcium-atoom in het skelet innemen.
M.a.w. strontium 90 "past" goed inn het menselijk lichaam. Dit is een van de
redenen waarom strontium 90 zo gevaarlijk is.
De tweede reden is, dat bij splij ting van bij v, uranium een betrekkelijk grate
hoeveelheid strontium 90 wordt geproduceerd. Het percentage strontium 90 in
een radioactieve walk is dus tamelijk hoog. Daar komt als derde reden bij dat
strontium 90 een nogal lange halfwaardetijd heeft, zodat in de fall-out absoluut
genomen praktisch nog dezelf de hoeveelheid stontium 90 voorkomt, en dus
relatief een grotere hoeveelheid. Als uitleg bij deze laatste zin is het misschien
niet ondienstig nu eerst een alinea to wij den aan het begrip halfwaardetijd van
een radioactief element.
De atoomkern van een radioactief element valt uiteen (dat is om zo to zeggen
2 ) Strontium 90 is een isotoop van het element strontium. Het element strontium
dankt zijn naam aan het 'Schotse dorp Strontian, waar het rond 1800 werd ontdekt.
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de wezens-eigenschap van de radioactiviteit) en gaat daarbij over in een ander
element. Dit uiteenvallen van een kern van een radioactief element geschiedt
door uitzending van radioactieve straling, die kan worden onderverdeeld in
a-straling (uitzending van 2 protonen en 2 neutronen) en f_straling (uitzending van een elektron uit de kern, doordat een neutron overgaat in een proton) .
In beide gevallen ontstaat een nieuw element, omdat het aantal protonen in de
kern verandert. Daarnaast is er nog een derde soort radioactieve straling, de
y -straling, die men kan beschouwen als golven van zeer kleine golflengte en
zeer hoge energie, en die to vergelijken is met de bekende rontgenstraling.
Het uiteenvallen van een radioactieve kern is onafhankelijk van alle ons bekende
f ysische omstandigheden. Het is een onverstoorbaar f enomeen, dat zich door
^niets of niemand laat beInvloeden. We kunnen alleen maar vaststellen dat een
bepaald radioactief element een constante ontledingssnelheid bezit. Men is
gewoon om deze snelheid uit to drukken in de z.g, halfwaarde-tijd; dat is de
tij d, waarin van de oorspronkelijke hoeveelheid radioactieve stof nog 50% over
is. Deze halfwaarde-tij d heeft voor verschillende stof f en zeer uiteenlopende,
doch constante waarden; bijv. voor uranium I : 5 miljard jaar; voor thorium C':
minder dan een miljoenste seconde. Dikwijls is het vervalsproduct dat overblijft
na de uitzending van - a of fl- straling zelf ook weer radioactief. Op die manier
ontstaan soms z.g. stambomen van radioactieve elementen. Het eindproduct
van zo'n stamboom is uiteraard stabiel.
Bij de ontploffing van een A- of H-born nu ontstaat als een van de primaire
splijtingsproducten krypton 90, dat zich over de hele vuurbol verspreidt. Het
is een radioactieve stof die uiteenvalt met een halfwaardetijd van 33 seconden
in rubidium 90; deze laatste heeft ook maar een kort bestaan (halfwaardetijd
2,7 minuten) en gaat over in strontium 90. In 10 a 15 minuten tij ds is dus ongeveer 90 % van het oorspronkelijke krypton al in strontium 90 overgegaan.
Strontium 90 heeft een halfwaardetijd van 28 jaar. Dat wil dus zeggen, dat
na 28 jaar nog de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid strontium 90 over
is. In de periode tussen de kernbomexplosie en het neerslaan der fall-out op
aarde is hoeveelheid strontium 90 dus nauwelijks verminderd. Van radioactieve
deeltj es met een kortere halfwaardetijd is ondertussen al veel meer uiteengevallen; het percentage strontium 90 is dus gestegen.
Als strontium 90 uiteenvalt ontstaat weer een ander element, nl. yttrium 90
dat ook radioactief is, met een halwaardetij d van 64 uur; het Levert dan zirconium 90, dat niet meer radioactief is. Omdat de halfwaardetijd van yttrium 90
kort is (minder dan drie etmalen) kan men veilig stellen, dat alle strontium 90
die in het skelet uiteenvalt, op dezelfde plaats nog een tweede desintegratie (nl.
die van yttrium 90) met zich brengt. Beide desintegraties vinden plaats door
f8-straling; deze 9 -stralingen dringen niet ver door, en zullen gewoonlijk in het
bot zelf geabsorbeerd worden. Het is deze straling die gevaar oplevert. De stralingsdosis die het bot absorbeert per eenheid strontium 90 is vrij hoog. Dit is
de vierde en laatste reden, waarom strontium 90 het gevaarlijkste bestanddeel
der fall-out uitmaakt.
Omdat strontium 90 hoofdzakelijk in het skelet wordt opgenomen en een
straling uitzendt die niet ver doordringt (gewoonlijk niet buiten het bot komt)
is de stralingsdosis van strontium 90 op de geslachtscellen to verwaarlozen.
Strontium 90 heeft dan ook geen directe genetische gevolgen. Experimenteel
is gebleken dat huge concentraties strontium 90 in proefdieren aanleiding geven
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tot bottumor en leukemie, zoals men na bovenstaande uitleg ook zou verwachten
(leukemie is een bloedziekte, die o.a. kan ontstaan door aantasting van het beenmerg waarin immers witte bloedlichaampj es gevormd worden).
Opname van strontium 90 in de wens
Er zij n verschillende manieren, waarop strontium 90 in het menselij k lichaam
kan worden opgenomen. Deze zij n in de bij gaande f iguur schematisch aangegeyen 3) . In de westerse landen is de opname via zuivel-produkten de voornaamtussen de 50 en 75% van de in het lichaam aanwezige strontium 90 is Tangs
deze weg opgenomen. De andere voedingsmiddelen zijn verantwoordelijk voor
20 tot 40%, terwij l inhalatie en drinkwater slechts geringe hoeveelheden strontium 90 in het lichaam brengen.
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Hiervoor werd gezegd dat het chemisch gedrag van strontium erg veel lijkt
op dat van calcium. Toch blij kt het menselij k lichaam, gelukkig , selecterend tegen strontium 90 op to treden. In het darmstelsel wordt strontium minder
gemakkelijk uit het voedsel naar het bloed overgebracht dan calcium. En het
strontium dat toch nog in het bloed terecht gekomen is, wordt door de nieren
sneller uitgescheiden dan calcium. Het gevolg van deze twee discriminerende
werkingen is, dat een strontium-deeltj a in onze voeding een 4 maal kleinere
kans beef t om in het skelet to worden ingebouwd dan ,een calcium-deeltj e.
Verder ligt het ook voor de hand dat het strontium-90-gehalte in het skelet
van kinderen hoger is dan in dat van volwassenen. Immers de hoeveelheid stron3 ) Met toesternming van de schrijver, Dr. G. W. Barendsen, overgenomen uit het
Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde XXVIII (1962), p. 131.
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tium 90, die voor 1954E op aarde voorkwam, mag men verwaarlozen. Als de
groei van het skelet na die datum beef t plaats gehad, zal er dus meer strontium
90 opgenomen zijn dan bij personen wier skelet al volgroeid was rond die tij d.
Bij pasgeboren kinderen treffen we een laag strontium-90-gehalte aan, omdat
hun skelet gevormd werd met calcium dat via de moeder verkregen werd; de
placenta nu werkt discriminerend, zodat een strontiumdeeltj a in het lichaam van
de moeder een tweemaal kleinere kans beef t om in het embryo-skelet to warden
opgenomen dan een calciumdeeltje. Na de geboorte valt deze gunstige factor
weg en neemt het strontium-90-gehalte in het beenderstelsel toe.
Op een radiologisch congres dat in augustus 1962 to Montreal werd gehouden, beef t de Finse patholoog Dr. Kai Satala meegedeeld, dat hij een methode
heeft gevonden om strontium 90 uit het lichaam to verwijderen. Dit proces
verloopt in drie stadia. Eerst brengt hij strontium vanuit het skelet in het bloed
door een preparaat toe to dienen dat uit de bij schildklier wordt gewonnen;
experimenter op katten en muizen wezen uit, dat op die manier slechts weinig
calcium aan het bot wordt onttrokken. Daarna warden de speeksel- en transpiratie-klieren gestimuleerd door pilocarpine-nitraat, zodat het strontium via deze
wegen het lichaam verlaat. Tenslotte moet het weer opnemen van het strontium
in het lichaam worden tegengegaan; hiervoor gebruikt hij een zalf die op de
huid wordt gesmeerd en die strontium onoplosbaar maakt in water, zodat het
niet weer door de huid teruggaat, en later door afwassen kan worden verwijderd. Hij hoopt zijn methode to kunnen toepassen op personen in NoordFinland, bij wie grote hoeveelheden strontium 90 zijn geconstateerd.
Andere bestanddelen der Fall-Out
Er zijn nog verschillende andere gevaarlijke bestanddelen in de fall-out. Als
eerste kunnen we opnoemen strontium 89, een andere isotoop van hetzelf de
element strontium. Chemisch en fysiologisch gezien beef t het dezelf de eigenschappen als strontium 90. Het wordt bij de kernbom-ontploffing ook in ongeveer dezelfde hoeveelheid geproduceerd als strontium 90. Maar de halfwaardetij d van strontium 89 is slechts 50 dagen ( die van strontium 90 daarentegen
28 j aar) . Bovendien is het vervalsproduct van strontium 89 (yttrium 89) stabiel,
d.w.z. niet meer radioactief. Strontium 89 zal dus al voor een belangrijk deel
uiteengevallen zijn voor het ons organisme bereikt. Verder is de straling van
strontium 89 minder energierijk dan die van strontium 90. Om deze drie redenen is het dus vanuit het oogpunt van stralingsgevaar van weinig belang vergeleken met zijn „grotere broer" strontium 90.
Een ander gevaarlijk element in de fall-out is caesium 137. Het wordt in
kernbomexplosies in iets grotere hoeveelheden geproduceerd dan de twee strontium-isotopen 89 en 90. De halfwaardetijd is 30 jaar, dus ongeveer gelijk aan
die van strontium 90. Chemisch gezien is caesium verwant met kalium; maar nu
wordt caesium eens zo gemakkelijk door de mens opgenomen als kalium; de
discriminerende werking van ons lichaam werkt dus in dit geval in een ongunstige richting. De voornaamste bronnen van caesium 137 voor de mens zijn
melk en vlees. Caesium wordt tamelijk homogeen over het menselijk lichaam
verdeeld, en verblijft gemiddeld slechts vier maanden in het lichaam. Men
neemt aan dat het de geslachtscellen evenzeer bestraalt als de overige delen van
het lichaam. Het kan dus nadelige gevolgen hebben voor het nageslacht. Omdat
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echter calcium een veel belangrijker bestanddeel vormt van het menselijk
lichaam dan kalium (de verhouding is 90 op 1), vormt de caesium 137 in de
voedingsmiddelen een veel geringer gevaar dan strontium 90.
Caesium 137 vormt echter wel een van de gevaarlijkste uitwendige stralingsgevaren. Immers, oak zonder dat de fall-out in het lichaam wordt opgenomen,
vormt caesium 137 een gevaar, door de straling ni. die het uitzendt. Van de
straling van strontium 90 en 89 zeiden we, dat ze .een Bering doordringingsvermogen heeft. De straling van caesium 137 echter is de zeer doordringende
y -straling (vergelijkbaar met rontgen-straling), zodat ook niet in het lichaam
opgenomen caesium 137 een gevaar vormt. Als men hierbij nog in aanmerking
neemt, dat caesium 137 een vrij lange half waarde-tij d heef t, kan men begrij pen
dat dit bestanddeel der fall-out gevaarlij k is, zij het op een andere wij ze als
strontium 90.
Tenslotte nog een woord over radioactief j odium. Jodium 131 heef t een
halfwaardetijd van slechts 8 dagen, zodat betrekkelijk snel praktisch de gehele
geproduceerde hoeveelheid j odium 131 uiteengevallen is. Alleen de troposf erische fall-out levert dus een gevaar, daar immers de stratosf erische fall-out pas
na maanden op de aarde neerkomt. Dit betekent dus ook dat het gevaar het
grootste is op dezelf de geograf ische breedtegraad als waar de ontplof f ing plaats
vond, en alleen in de periode van ruim een maand na de ontplof f ing. Het
j odium wordt, zoals bekend, vooral in de schildklier verzameld. Deze is bij
j onge kinderen veel kleiner dan bij volwassenen, zodat het opgenomen j odium
bij hen in een veel kleiner volume wordt geconcentreerd. Met name bij kinderen
tussen een en anderhalf j aar is dit het geval. Na de hervatting van de Russische
kernproeven in september 1961 beef t men de concentratie j odium 131 nauwlettend gevolgd, om, indien nodig, aan to bevelen aan kinderen een tij dlang
Been verse melk to drinken .te geven, maar liever melk uit melkpoeder of gecondenseerde melk; vanwege de korte half waardetij d van j odium 131 is de concentratie van j odium 131 in deze laatste producten nl. verwaarloosbaar klein. Het
bleek echter dat oak in 1961 het j aargemiddelde onder het voor kinderen toelaatbare maximum bleef, en de hoof dinspectie van de volksgezondheid heef t
dan ook geen reden gezien om bovengenoemd advies to geven.
Biologische uitwerking
Er bestaan twee theorieen die verklaren wat er nu eigenlijk gebeurt als radioactieve straling het lichaam treft, en waarom die straling zo gevaarlijk is. Men
noemt deze theorieen gewoonlij k de biochemische theorie en de tref f er-theorie.
De eerste gaat waarschijnlijk vooral op als de straling het waterige milieu van
de cellen aantast; de tref f ertheorie zou meer van toepassing zij n op straling die
rechtstreeks chromosomen treft. Beide theorieen vullen elkaar dus aan.
W at de biochemische theorle aangaat: het watermolecuul is het meest voorkomende molecuul in het menselijk lichaam: 85 % van de moleculen in ons
lichaam zijn water-moleculen; of in gewichtsprocenten uitgedrukt: 65% van
ons lichaam is water. Door radioactieve straling wordt een H2O-molecuul ontleed en ontstaat een vrij OH-radicaal. Deze OH-radicalen zij n biologisch zeer
actief. Zij vormen gemakkelijk peroxyden en andere celvergiften. Deze celvergif ten tasten de enzymen aan, waardoor hun, schadelij ke werki^ng gemakkelij k
verduizendvoudigd worth, omdat enzymen in het stofwisselingsproces een sleu-
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telpositie innemen. WeirAig OH-radicalen kunnen op deze wij ze de chemische
processen in de cellen op ernstige wij ze storen.
Het kan ook gebeuren dat de straling in de celkern een van de 48 daar aanwezige chromosomen treft. In dat geval gaat de tre f f er-theorie op. De chromosomen zijn de meest wezenlij ke bestanddelen van de lichaamscel. De genen,
waaraan de erf elij ke reigenschappen verbonden zijn, zijn gelocaliseerd in de
chromosomen. De structuur van het chromosoom is als het ware de code waarmee de eigenschappen van het lichaam door de natuur worden vastgelegd (de
kleur van het haar, de bloedgroep, de intellectuele begaaf dheid, etc., etc.) .
Bij celdeling warden de chromosomen gereproduceerd. Als radioactieve straling
een verandering teweegbrengt in de structuur van een chromosoom van een
bepaalde cel, zullen dus alle cellen die door celdeling uit deze ene cel ontstaan
dus ook die veranderde chromosoom-structuur hebben. Als dus een zeker aantal
cellen door bestraling op deze wij ze zijn beschadigd, zullen alle daaruit voortgekomen cellen eveneens aangetast zijn, en kunnen aldus ziekten ontstaan.
Deze verandering in chromosoom-structuur wordt gewoonlijk mutatie genoemd.
Mutaties kunnen optreden in iedere willekeurige cel van het lichaam. Als echter
een mutatie optreedt in de geslachtscellen, bestaat er een kans dat die mutatie
ook op het nageslacht wordt overgedragen. Mutaties warden beslist niet alleen
door kunstmatige radioactiviteit teweeggebracht; mutaties hebben integendeel
altijd bestaan (gedeeltelijk veroorzaakt door de natuurlijke radioactiviteit, gedeeltelijk „spontaan" optredend) en zij hebben het materiaal verschaft voor de
Pvolutie van de organische wereld. De meerderheid der mutaties is weliswaar
ongunstig, maar de natuurlijke selectie heeft gezorgd, dat de individuen met
gunstige mutaties die met ongunstige mutaties verdringen. Dit betekent ook, dat
de kinderen van ouders wier geslachtscellen door radioactiviteit zijn aangetast,
een slechtere levenskans hebben dan de andere kinderen, zodat de Franse
bioloog Jean Rostand het woord „misdaad in de toekomst" kon gebruiken.
We zeiden reeds dat towel de biochemische als de treffer-theorie van toepassing zijn, maar in verschillende gevallen. We willen echter ook nog opmerken,
dat de biochemische theorie optimistisch is, omdat daar door de regenererende
werking van het lichaam herstel mogelijk is, terwijl de treffer-theorie wezenlijk
pessimistisch is: een eenmaal veranderd chromosoom brengt voortdurend cellen
voort, die op dezelf de wij ze zijn aangetast; herstel is praktisch uitgesloten. Bij
de treffer-theorie is de werking dus ook cumulatief, en bij de biochemische
theorie niet. Stel n1. dat twee doses straling met grote tussenpoze warden
opgenomen door het lichaam. De biochemische schade van de eerste dosis zal
dan al hersteld zijn als de tweede dosis de cellen aantast. Maar de mutaties
door de treffers van de eerste dosis bewerkt, zijn niet hersteld als de tweede
komt. Wat betref t de biochemische werking bestaat er dus ook een drempelwaarde voor de stralingsdosis: een zeer geringe hoeveelheid straling zal niet tot
waarneembare schade leiden; en bij een eventueel volgende dosis zal de microscopisch kleine uitwerking van de eerste dosis al weer hersteld zijn; dus doses
onder een bepaalde drempelwaarde hebben geen praktische uitwerking. De
tref fertheorie laat geen drempel-waarde toe, maar Celt met een f eilloos en
onverbiddelijk geheugen alle doses bij elkaar, onafhankelijk van de tijd die
verlopen is tussen de eerste bestraling en de volgende.
Bij beoordelingen van de ernst van het gevaar der radioactieve straling maakt
het dus een grout verschil, aan welke theorie men de meeste waarde toekent.
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Er zal wel niemand meer zij n, die uitsluitend een theorie houdt en de andere
volledig verwerpt. Maar welk gewicht men aan beide theorieen moet toekennen
is nog niet wetenschappelijk uitgemaakt. Hierdoor is dus ruimte geschapen voor
sombere en voor hoopvolle beschouwingen over het huidige stralingsgevaar, en
voor voorlopig niet to beslechten discussies. Zelf s als de exacte cij f ers bekend
zij n van de hoeveelheden der radioactieve elementen die thans voorkomen, blij f t
het nog een hachelij ke zaak om de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid
to beoordelen; dat oordeel is voorlopig ni. behalve op wetenschappelijk inzicht
oak op temperament gebaseerd. Overigens zij n de cij f ers na de laatste series
kern'bam-explosies nog niet bekend. Wel zij n er betrouwbare schattingen van de
hoeveelheden radioactieve stof f en, na de voortgezette kernproeven. De stralingsdosis t.g.v. strontium 90 uit proef explosies is in Nederland, wat betref t het
skelet nog altij d minder dan de helf t van de altij d al aanwezige natuurlijke
strafing op het beendergestel, en wat betreft de stralingsdosis op de geslachtscellen (de z.g, gonade-dosis) slechts enkele procenten van de gonade-dosis ten
gevolge van de natuurlij ke straling. Over de doses j odium 131 werd boven reeds
opgemerkt dat dit element wegens zijn korte halfwaardetij d (8 dagen) slechts
gedurende ruim een maand na de serie proefnemingen serieus gevaar oplevert,
en dat de dosis na de Russische serie ontplof f ingen in het naj aar van 1961 niet
uitsteeg boven de zelfs voor kinderen maximaal toelaatbare hoeveelheid. De to
verwachten dosis caesium 137 valt binnen de variaties van de natuurlijke radioactiviteit, en hoef t dus ook geen verontrusting to wekken.
Het laatste deel samenvattend kan men zeggen dat de biologische uitwerking
van de verhoogde radioactiviteit wetenschappelijk nog op twee manieren benaderd kan worden, en dat de concentraties van gevaarlijke radioactieve stoffen in
onze voeding ongetwij f eld gestegen zij n, maar nog Been reden tot ongerustheid
geven. Het was echter niet zozeer de bedoeling van dit artikel om een schatting
to geven van de omvang van het stralingsgevaar, maar veel meer om enigszins
nit to leggen hoe het stralingsgevaar eigenlijk ontstaat.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

A het mislukken der onderhandelingen tussen de EEG-landen en Engeland
over de toetreding van dit laatste land is de samenwerking tussen de Zes
van het kleine Europa minimaal to noemen. Er is zelf s sprake van geweest, dat
de Vijf buiten Frankrijk om de onderhandelingen met Engeland zouden voortzetten; dit bleek echter onmogelijk volgens de bepalingen van het EEG-verdrag
en onaanvaardbaar voor Engeland. Macmillan Bing er van zij n, kant toe over om
de besprekingen over het lidmaatschap van Engeland van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van Euratoom of to 'breken. Een bij eenkomst van de
ministers van f inancien des Zes op 31 j anuari to Baden-Baden, waarop het
probleem van investeringen van derde landen in Europa zou worden besproken
speciaal in Frankrijk maakt men zich bezorgd over de groeiende investeringen van de Verenigde Staten en daarmee samenhangende groeiende economische afhankelijkheid van Europa Bing niet door; de normale bijeenkomst
van de ministerraad der EEG werd uitgesteld tot einde februari en er way
bovendien sprake van een Nederlandse boycot van de EEG, een bericht, dat it
den Haag echter onzinnig werd genoemd. Langzamerhand began men zich
minder emotioneel to gedragen en zich meer op de realiteit to bezinnen. De
Belgische minister Spaak verklaarde, dat er geen sprake mocht zij n van repressailles tegen Frankrijk en dat aan het bereikte in de EEG niet mocht worden
getornd. Dit laatste was ook tot uiting gekomen tij dens het bezoek van Macmillan aan zij n am'btgenoot Fanf ani op 1 en 2 f ebruari; zij besloten het bestaande onderlinge overleg over politieke en economische kwesties verder uit to
bouwen en verklaarden tevens de samenwerking met de Verenigde Staten
binnen het Noord-Atlantisch bondgenootschap to willen handhaven, waarbij zij
zich vooral akkoord verklaarden met de plannen tot vorming van een multilaterale kernmacht door de NAVO; beide staatslieden achtten twee instanties
bijzonder geschikt om de relaties tussen het Europese continent en Engeland to
versterken n.l. de NAVO en de West-Europese Unie, waartoe ook Engeland
behoort. Het Europese parlement, dat op 5 en 6 f ebruari in Straatsburg bij,eenkwam, veroordeelde eveneens scherp het optreden van Frankrijk, maar was ook
van mening, dat het 'bestaan van de EEG niet op het spel mocht worden gezet.
Op 25 f ebruari kwam de ministerraad der EEG bij een; het voornaamste
agendapunt was de verlenging van het associatieverdrag met 18 Af rikaanse
landen, waarvan er 14 'behoren tot de vroegere Franse gebieden; in politick en
economisch opzicht was de verlenging voor Frankrijk van grate betekenis;
hoewel vier van de Zes voorstanders waren van ratif icatie op 19 maart a. s.,
bleven Italic en Nederland er zich tegen verzetten; Italic voerde als motief aan,
dat het met het oog op de a.s. verkiezingen een nieuwe regering niet wilde
binden, terwij 1 Nederland wel zij n laatste bezwaren tegen de reeds geparaf eerde
tekst introk, maar bang was, dat de bestaande formulering het handelsverkeer
met de Engelse Gemenebestlanden in Afrika ongunstig zou beinvloeden; men
wilde vastleggen, dat associatie van deze landen, waarop een groot deel van de
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Nederlandse handelsbetrekkingen is gericht, op dezelf de voorwaarden als nu
voor de 18 waren gesteld zou kunnen plaats hebben. Van andere zij de werd er
vooral op gewezen, dat ui.tstel van de ratif icatie zou kunnen leiden tot moeilijkheden, waarvan de communistische landen zouden profiteren; vooral in
Bonn is men bang, dat verschillende Af rikaanse staten als tegenmaatregel
Oost-Duitsland zouden erkennen, hetgeen voor West-Duitsland weer nieuwe
verwikkelingen zou meebrengen, terwijl men het ook niet juist vond, dat de 18
Afrikaanse landen de gevolgen zouden moeten dragen van het optreden van
de Gaulle t.o.v. Engeland. De beslissing is nu uitgesteld tot de volgende bijeenkomst der ministers op 1 en 2 april.
In West-Duitsland bleken bij een tweedaags debat in de Bondsdag de verschillende partij en het inzake de buitenla.ndse politiek over het algemeen erover
eens to zij n, dat het Frans-Duitse vriendschapsverdrag geen doel op zichzelf
mocht zij n, maar beschouwd moest worden als uitgangspunt voor een grote
Europese gemeenschap; ook wil men vasthouden aan de NAVO en aan een
goede verstandhouding met de Verenigde Staten, terwij 1 men ondanks de afwij zing .door de Gaulle de door president Kennedy geopperde vorming van de
multilaterale kernmacht blijft steunen. De laatste verzekeringen staan natuurlijk
in verband met de in Washington gebleken ongerustheid over de Duitse houding tegenover Engelands toetreding en over het Frans-Duitse verdrag. Minister
von Hassel, opvolger van de n. a.v. de Spiegel-af f sire als minister van def ensie
afgetreden Strauss, heef t in de Verenigde Staten nog eens uitdrukkelij k verklaard t.a.v. de beschikking over atoomwapens voor het West-Duitse leger
hetzelf de standpunt in to nemen als zij n voorganger; daar een rechtstreekse
beschikking uitgesloten is, zou dit alleen to bereiken zij n via de multilaterale
kernmacht, waaraan West-Duitsland zij n aandeel zou leveren.
Voor Bonn zij n er nog andere moeilij kheden. Nog altij d is het niet zeker dat
Adenauer inderdaad eind '63 zal aftreden als bondskanselier en evenmin is men
het in CDU-kringen erover eens wie dan de opvolger zal zij n; de papieren van
Erhard zijn weer enigszins gedaald tengevolge van een interview met de Suddeutsche Zeitung, waarin hij het bi-lateralisme voor dood verklaarde, m.a.w.
hij was niet erg ingenomen met het Frans-Duitse verdrag, en tevens scherpe
kritiek leverde op de houding van Frankrijk in B,russel; of de kansen van de
minister van buitenlandse zaken, Schroder,
gestegen zij n is een andere vraag.
Volgens sommigen zou Adenauer proberen in het naj aar tot een samenwerking
van de CDU met de socialisten to komen, mits deze laatsten hem nog zouden
aanvaarden als kanselier, waartoe dezen, naar men meent, wel bereid zouden
zij n. Men leidde dit alles of uit de houding van beide partij en in Bonn na de
verkiezingen van 17 f ebruari voor een nieuw parlement in West-Berlij n. Deze
leverden een grote overwinnang op voor de socialisten o.l.v. burgemeester
Brandt en een stevige nederlaag voor de CDU; deze wordt o.a. geweten aan
het felt, dat zij zich er tegen verzet heeft, dat Brandt gevolg gaf aan een uitnodiging van Chroestsj of om tij dens diens bezoek aan Oost-Berlij n eens to
komen praten. De socialisten hebben in Berlij n nu hun absolute meerderheid
nog vergroot, maar mogelijk voelen zij er weinig voor om alleen de regeringsverantwoordelijkheid to dragen. Zij kunnen, zoals in de vorige zittingsperiode
een coalitie aangaan met de CDU, terwij 1 in Bonn vroeger altij d zowel in de
CDU als in de SPD bezwaren waren tegen de Berlij nse coalitie, zien wij nu
Bonn alle moeite doen om dit samengaan to bevorderen. De Berlij nse CDU
flu
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beef t echter laten weten niets meer voor voortzetting van de coalitie in Berlij n
to voelen. Brandt kan nu nog samengaan met de liberale FDP. De communistische partij behaalde 1,3 % van het aantal stemmen, hetgeen nog minder is dan
bij de verkiezingen in 1958, en krijgt geen vertegenwoordigers, daar als minimum 5% geldt. De West-Berlijnse kiezer heeft nog eens duidelijk uitgesproken
alle vertrouwen op het Westen to hebben gesteld en nets to moeten hebben van
de politiek van Ulbricht.
Er is overigens weer enige beweging to constateren in de Berlijnse kwestie.
De pas als opvolger van de overleden Labour-leider, Gaitskell, gekozen Harold
Wilson pleitte tot ongenoegen van vele West-Duitsers voor erkenning van
Oost-Duitsland en de Verenigde Staten hebben Moskou laten weten bereid to
zijn het door Cuba onderbroken gesprek over West-Berlij n weer op to vatten;
dit laatste schijnt op aandringen van Chroestsjef gebeurd to zijn.
Opnieuw was er in de afgelopen maand beroering in het Midden Oosten.
Premier Kassem, die in 1958 na een bloedige opstand de macht in Irak in
handen kreeg, werd nu door zijn toenmalige medestander, Aref, op zij gezet en
vermoord. In tegenstelling met 1958, toen onmiddellijk Amerikaanse troepen
naar Libanon en Britse troepen naar Jordanie werden gezonden om to voorkomen, dat er ernstige internationale verwikkelingen uit de revolutie zouden
voortvloeien, bleven de grate politieke centra nu betrekkelijk rustig. De enige,
die met grote interesse de gebeurtenissen in Bagdad volgde, was president
Nasser van Egypte; hij was teleurgesteld in Kassems houding t.o.v. zijn land en
van Aref was bekend, dat hij voorstander was van een nauwe samenwerking
met Nasser; dit had vroeger reeds geleid tot een conflict tussen beide Irakezen,
waarbij Aref aan het kortste eind trok, zelfs ter dood veroordeeld werd, maar
tenslotte toch door Kassem weer in genade werd aangenomen. Nasser hoopt nu,
dat hij door de vereniging van Irak met Egypte schadeloos zal worden gesteld
voor het verlies van Syrie; de naam Verenigde Arabische Republiek zou dan
weer zij het .een heel andere dan vroeger inhoud krijgen. Vanuit Bagdad
worden inderdaad pogingen gedaan om to komen tot een groot Arabisch verbond en wil men ook Algerij e hierin betrekken, waarmee reeds contact is
opgenomen. Dit streven komt goed in Nassers kraam to pas, die zodoende zijn
invloed in de West-Arabische wereld zou kunnen uitbreiden. Zou Algiers op
deze voorstellen ingaan, dan zou dit echter moeilijkheden tengevolge hebben
tussen Ben Bella en Bourguiba, die weinig of niets van Nasser moet hebben;
alle pogingen van Marokko om de tegenstellingen in de Maghreb tot het verleden to doen behoren, pogingen, die onlangs succes leken to hebben, toen
koning Hassan er in slaagde Algerij e en Tunesie weer met elkaar op vriendschappelijke voet to brengen in de hoop zo de Maghreb-gedachte toch nog
levend to houden, zouden dan weer op niets zijn uitgelopen.
Het nieuwe bewind in Irak werd spoedig ook door de grate mogendheden
erkend; voor Moskou bleek dit een beet] e to vlug, want in Bagdad 'begon de
nieuwe regering een hevige communisten-vervolging, die toch moeilijk door
Chroestsjef kan worden goedgekeurd. Het nieuwe bewind kondigde ook aan de
betrekkingen met het sjeikdom Koeweit
Kassem maakte op dit gebied
aanspraak to zullen herstellen en tevens to zullen proberen de goede verstandhouding met de opstandige Koerden to herstellen, hetgeen er op neer
zou komen, dat deze autonomie binnen Irak zouden verkrijgen.
Gaan wij verder naar het Oosten, dan zien wij een opmerkelijke ontwikkeling
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in Perzie, waar de Sj ah een groot hervormingsplan op economisch, sociaal en
politiek gebied beef t opgesteld; hij wil hiermee een einde maken aan het
grootgrondbezit en tevens aan de f eodale verhoudingen; verder zal een hervorming van de kieswet plaats hebben, waardoor onregelmatigheden bij de verkiezingen zouden worden voorkomen en tevens de vrouwen het kiesrecht zouden verkrijgen en wil hij het openbaar onderwijs verplicht stellen. Er was nogal
wat verzet tegen deze plannen van de zij de der grootgrond'bezitters en van de
religieuse leiders, daar de plannen een bedreiging van de Islam zouden zij n;
verder verklaarden groepen studenten wel voor de landhervorming to zij n maar
tegen de dictatuur van de Sj ah. Bij een op 26 j anuari gehouden
in het geheel
niet geheim referendum werden de plannen van de S j ah met overgrote
meerderheid goedgekeurd ondanks de ogenschij^nlijk vreemde samenwerking
tussen de conservatieve rechtse en de bij na communistische linkse groeperingen.
Een dergelijke van de regering uitgaande grootscheepse poging om het landbouwproletariaat en het groeiende industriele proletariaat een menswaardig
bestaan to verschaf f en verdient meer sympathie en daadwerkelij ke steun, daar
hier een betere methode om communistische sympathien to bestrij den wordt
toegepast dan elders, waar men het probeert met wapens of door steun to geven
aan absoluut heersende potentaten.
Op 26 december van het vorige jaar openden Pakistan en India de besprekingen over de kwestie Kasjmir; daar op dezelfde dag Pakistan bekend maakte een
grensaccoord to zullen sluiten met communistisch China waren er onmiddellij k
nieuwe moeilijkheden; ook maakte de Pakistaanse president Ayoeb Khan, op
6 j anuari bekend minder geinteresseerd to zij n in het lidmaatschap van de
CENVO en de ZOAVO, char Engeland en de Verenigde Staten tij dens en na
de Chinese aanval op India wapens aan dit laatste land hadden geleverd. Dat de
onderhandelingen over Kasjmir weinig voortgang maakten, was net verwonderlijk.
Tenslotte willen wij nog wij zen op de f ederatie Maleisie, die op 31 augustus
a.s. werkelijkheid zou moeten warden. Onder leiding van premier Abdoel
Rahman van Malakka zou deze aanvankelijk ui.t Malakka en Singapore bestaan,
maar uit angst voor het grote aantal Chinese inwoners van dit gebied werden
de Engelse gebieden op Noord-Borneo hierbij gevoegd. Soekarno voelt zich
daardoor ernstig bedreigd aan zij n noordgrenzen en maakte van de opstand in
het Engelse Broenei gebruik zij n ongenoegen to laten blij ken door indirecte
steun aan de opstandelingen. Oak na het mislukken van dit verzet blijft hij
dreigen zelf s met oorlog, maar Abdoel Rahman wenst voor het Indonesische
gepraat over neo-kolonialisme niet to wijken; hij heeft laten weten, dat hij bij
een aanval van Indonesische zij de de hulp van Engeland en eventueel van de
ZOAVO zal inroepen. Soekarna zou zich speciaal bezorgd maken over de
gevolgen van de vorming van Maleisie voor de hooding van de rest van Borneo,
van Celebes en van Sumatra, waar de sympathie voor zij n grout-Indonesische
schepping niet erg groot is. Wij zullen moeten afwachten of hij met dreigen
nu weer zijn, zin weet door to zetten zoals hem dit t.a.v. Nieuw-Guinea is gelukt.
Een ev. mislukking van zijn politiek kan hij nu in elk geval moeilijk aan ons
land verwij ten. Hij schij nt dit ook niet van plan to zij n, want de KLM mag
weer op Djakarta vliegen en er worth zelf s druk gesproken over het herstel
van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesia.
J. Oomes

Forum
Prof. L. van der Essen
Op 10 f ebruari 1963 overleed to Leuven Prof. Jhr, Dr. Leo van der Essen.
Niet alleen was deze professor een der
voornaamste vertegenwoordigers van de
beroemde Leuvense Historische school,
die zijn stempel heeft gedrukt op talrijke
geschiedkundigen, maar hij was een der
eminentste historici van Belgie en van
de Lage Landen, die op de historiograf ie
zelf in onze landen een diepgaande invloed heeft uitgeoefend.
Geboren to Antwerpen in 1883 kwam
de jonge van der Essen, na secundaire
studien in de sinjorenstad, reeds op zijn
17e jaar aan de universiteit van Leuven
studeren. Daar had hij het groot geluk
zijn historische studien to mogen aanvangen onder de leiding van de onoverr
troffen meester Prof. Kan. A. Cauchie.
Het doet sympathiek aan to constateren
dat een der eerste pennevruchten van de
jonge van der Essen een brochure van
60 bladzijden was over zijn vaderstad 1).
Nog steeds geldt als de beste vorming
van de historicus, de kritische studie van
middeleeuwse teksten en meer bepaald
van heiligenlevens: hierin is de waarheid zo met legenden omweven en de
bronnen zijn zo schaars, dat men alle
kritische acribie moet aanwenden om tot
een juiste kennis van het verleden to komen. Van der Essen was amper 24 jaar
oud Coen hij een uitvoerige studie publiceerde over de biograf Teen van de Merovingische heiligen ) . Dit is een echt
meesterwerk, dat nog steeds een der veiligste handleidingen over dit onderwerp
is. Met deze thesis behaalde de jonge
auteur in zijn doctoraal examen de grootste onderscheiding en tevens de eerste
plaats in de interuniversitaire wedstrijd.
Meteen kreeg hij de gelegenheid in
Italie drie jaar aan archivaal onderzoek

to wijden. Lange tijd was hij werkzaam
aan het Archivio di Stato to Napels,
waar hij vooral het uitgebreid Farnesiaans archief grondig doorwerkte. Bundel
voor bundel en document voor document
onderzocht hij, steeds noterend en of en
toe letterlijk overpennend hetgeen voor
de geschiedenis der Lage Landen van
belang was. Vele jaren later hebben wij
deze 35 schrijfboeken in bruikleen gekregen en kunnen waarderen met welke
zorg en welke juiste appreciatie van het
waardevolle detail hij deze aantekeningen had gemaakt. In 1911 publiceerde
hij, in samenwerking met zijn leermeester A. Cauchie, de inventaris van zijn
vondsten in het Napelse Farnesiaans archief 3 ) . Oak to Parma, waar het andere
deel van het Farnesiaans archief is ondergebracht, noteerde hij alles wat voor
onze nationale geschiedenis van belang
kon zijn 4 ) .
Gevormd en met kennis uitgerust,
kwam de jonge van der Essen bruinge^
brand uit het zonnige zuiden terug. Hij
werd eerst assistent van Prof. Cauchie
en vanaf 1912, nog geen dertig jaar oud,
hoogleraar. Tientallen jaren lang heeft
Prof, van der Essen in de faculteit van
wijsbegeerte en letteren en in die van de
rechten de cursussen gegeven van middeleeuwse geschiedenis en van Belgie.
Over deze stof heeft hij dan ook handboeken uitgegeven. Maar hij was heel
wat weer dan iesgever en examenafnemer. Talloze studenten heeft hij opgeleid in het moeilijk yak van de geschiedschrijving, velen heeft hij geholpen in
het waken van hun proefschrift en voor
a11en was hij steeds hulpvaardig. Ofschoon hij zelf zijn debuut had gemaakt
met een eersterangs studie over de vroege middeleeuwen, toch moest, na zijn jarenlange contactname met de oorspronkelijke documenten over de tweede helft

1) L. van der Essen, Het ontstaan van Antwerpen, Antwerpen, 1905, 60 bl.
2) L. van der Essen, Etude critique et litteraire sur les Vitae des saints merovingiens de l'ancienne
Belgique, Leuven-Paris, 1907, XX1447 bl. (werk bekroond door het Institut de France).
3) A. Cauchie en L. van der Essen, Inventaire des archives farnesiennes de Naples au point de vue
de l'histoire des Pays-Bas catholiques, Brussel, 1911, CCXXVI - 557 bl.
4) L. van der Essen, Les archives farnesiennes de Parme au point de vue de I'histoire des anciens
Pays-Bas catholiques, Brussel, 1913, 164 bl.
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van de 16e eeuw, zijn persoonlijk interesse wel deze periode Belden. Had hij
trouwens niet geconstateerd dat de
Noordnederlandse historici, to beginnen
met de grootmeester van de Noordnederlandse historiografie in de 19e eeuw,
Robert Fruin, Been krachten hadden ger
spaard om klaarheid to scheppen over de
tachtigjarige oorlog en vooral over de
eerste decennien van de opstand, terwijl
van Belgische zijde weinig degelijk wer
tenschappelijk werk over deze periode
was verschenen. Het is de onvergankelijke verdienste van Prof. van der Essen
een hele groep van zijn beste studenten
op deze tweede helft van de 16e eeuw to
hebben georienteerd, zodat nu, na zijn
veertigjarig professoraat, deze periode
de best gekende is van heel onze nationale geschiedenis.
Een hoogleraar heeft echter, naast zijn
eerste en voornaamste plicht, die bestaat
in de opleiding van jongeren, een twee
de bijna even voorname, het eigen wer
tenschappelijk werk. Het heeft lange jaren geduurd, en de aanmoediging van
niemand minder dan Henri Pirenne is
nodig geweest, vooraleer de trouwens
overbelaste professor zich zette aan het
schrijven van zijn meesterwerk: een bio grafie van Alexander Farnese. Deze
merkwaardige man, tevens uitstekend
diplomaat, krijgsman en administrator
heeft onze landen als gouverneur bestuurd van 1578 tot 1592, de kritische
jaren van de scheiding tussen Noord en
Zuid. De uitvoerige studie, die niet minx
der dan vij f delen omvat 5 ) , verscheen
van 1933 tot 1937, een recordtijd voor
een dergelijk omvangrijk werk. In dit
grootse oeuvre toont de auteur, met star
ving van f eiten, aan dat men de geschier
denis van de opstand der Nederlanden
niet kan schrijven zonder de Italiaanse
en de Spaanse documenten to raadplegen, iets wat tot dan toe ook door vooraanstaande geschiedschrijvers werd ver-^
waarloosd. De Noordnederlandse histo-

rici prezen de zin voor onpartijdigheid,
waarmede de schrijver de tegenstander
van Farnese, prins Willem van Oranje,
wist to beoordelen. En in een bespreking
van dit werk in de socialistische krant
Le Peuple sprak staatsminister Van de
Velde van „les audaces de sa sincerite".
Uit het hele boek kwam de stelling naar
voren, dat niet grondige verschillen tussen de Nederlanders van Noord en Zuid
de scheiding hadden veroorzaakt, maar
zuiver wapengeweld.
Prof, van der Essen was een overtuigd
Vlaming. Reeds voor de eerste wereldoorlog gaf hij colleges in het Nederlands,
jets wat pas sinds 1911 was toegestaan.
Is het niet opvallend dat hij voor de
eerste wereldoorlog niet minder dan vijfr
tien historische studien in het Nederlands
uitgaf, in een tijd dat in Belgie een
Vlaams wetenschappelijk leven nog
moeizaam zijn weg zocht. Wanneer op
zijn historisch seminarie, waar Vlamingen en Walen samen waren, een Viawing een vraag in het Nederlands stelde,
antwoordde hij in het Nederlands, wat
de Walen ook denken mochten. De periode tussen de twee wereldoorlogen was
voor de Vlamingen een roerige tijd, en
velen zochten naar een houvast. Het was
dan ook een blijde verrassing toen in
1938 en 1939 Prof, van der Essen twee
studien liet verschijnen, die een belangrijke stellingname waren in de Vlaamse
emancipatie. In 1938 publiceerde hij in
het pas gestichte groot-Nederlands tijdschrift Nederlandache Historiebladen
een artikel, De historische gebondenheid
der Nederlanden, en in 1939 in de twee
de jaargang van datzelfde tijdschrift een
tweede, Besef van Nederlandschap bij
uitgeweken Nederlanders in Italie in de
X VI e, X VIIe en X VIIIe eeuw 6). Stout
en boud kwam hij ervoor uit, dat het

ontwakend gemeenschapsbesef in de Nederlanden zich in de tweede helft van de
16e eeuw aan het ontwikkelen was tot
een echt nationaal gevoel. Men kan niet

5) L. van der Essen, Alexandre Farnese, prince de Parme, gouverneur general des Pays-Bas (1545 1592). Preface de H. Pirenne. 5 din, Brussel, 1933 . 1937.
s) Deze twee studien verschenen in 1944 to Brussel samen met een studie van Dr. 0.4. Hoogewerff, Uit de geschiedenis van het Nederlandsch nationaal besef, in een brochure getiteld: De historische gebondenheid der Nederlanden, waarvan ook een Franse uitgave verscheen: Le sentiment natio-

nal daps les Pays-Bas.
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loochenen, schrijft hij, „dat het uitgroeien
van dit nationaal besef door het verloop
en de omstandigheden van den opstand
onder Oranje zeer stellig is bevorderd
geworden". En zelfs durft hij to schrijr
yen: „Dit besef en dit begrip van een
gemeenschappelijk vaderland voor al de
menschen der Zeventien Provincien, zoo
Walen als Dietschers, heeft zich gehand
haafd tot minstens 1625". Maar .-- en
hier cursiveert hij — „wapengeweld alleen heeft uiteindelijk de scheiding doen
ontstaan van Noord en Zuid" 7),
Deze vlaamsgezindheid en deze grootr
Nederlandse historische overtuiging nam
niet weg dat Prof, van der Essen een
overtuigd Belgisch vaderlander was. On-'
der de eerste wereldoorlog vertegenr
woordigde hij de Belgische regering in
de U.S.A. en publiceerde er menig geschrift voor de verdediging van het onder de voet gelopen Belgie. Bij zijn te^
rugkeer werd hij kabinetschef van de
eerste minister, en gedurende de vredesr
onderhandelingen to Versailles was hij
attache bij de Belgische afvaardiging.
Ook na de tweede wereldoorlog werd hij
door de Belgische regering gedelegeerd:
als lid van de commissie belast met het
onderzoek naar de oorlogsmisdaden van
de Duitsers gedurende het von Rundstedt-off ensief in de Ardennen vertegen^
woordigde hij Belgie op het proces to
Neurenberg. Als trouwe Lovaniensis
trof het hem diep, dat de bibliotheek van
Leuven onder elk der twee wereldoorlogen in brand werd gestoken en telkens
nagenoeg volledig werd vernield. Om
over het duistere tweede geval to zwijgen, steeds hebben Leuvense historici,
waaronder van der Essen, zich verzet
tegen de Duitse versie dat francs-tireurs
de aanleiding waren geweest tot het
Leuvense bloedbad en het in brand steken van een deel der stad in augustus
1914. Ik herinner mij nog met welk een
triomf in zijn stem Prof. van der Essen
mij op zekere dag vertelde, dat Duitse
historici zelf een einde maakten aan de
legende van de Leuvense francs-tireurs,
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en dat Duitse gevolmachtigden op het
Leuvense stadhuis voor de Leuvense
magistraat plechtig eerherstel kwamen
brengen 8),
Dat dit eerherstel hem zo naar het
hart Bing, begrijpen we best. Hij was imr
mers niet alleen een der honderden Leu^
vense professoren, maar sinds 1922 was
hij secretaris, en sinds 1930 secretarisgeneraal van de Leuvense universiteit,
wat hij tot in 1960 is gebleven. Door
deze functie, de hoogste na die van rector, gedurende zo lange jaren in nauw
contact met al het wel en wee van de
universiteit, was hij er ook bij zonder aan
gehecht geworden. Herhaaldelijk trou
wens heeft hij zich als historicus gebogen over het verleden van de in 1425
opgerichte Alma Mater, de oudste der
Nederlanden. Zo publiceerde hij in 1945
een geschiedenis van de universiteit 9),
Prof. van der Essen was lid van talrijke historische genootschappen in bin
nenf en buitenland, o.a. van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis en
van de Koninklijke Vlaamse Academie
van Wetenschappen, Letteren en Scho-ne Kunsten van Belgie. Hij fungeerde
als gastprofessor aan de universiteiten
van Montpellier, Nijmegen, Groningen,
Glasgow en Oxford en werd doctor honoris causa van de universiteiten van
Montpellier en Padua en van de Laval
Universiteit to Quebec. Toen hij in 1954
als professor het emeritaat kreeg, werd
hij door de koning geadeld tot Jonkheer
van der Essen.
Maar belangrijker dan al die ronkende
titels zijn de persoonlijke gaven van deze
uitzonderlijke historicus. Toen hij in
1947 to Leuven op grootse wijze om zijn
35-jarig professoraat werd gehuldigd,
schetste hij in zijn antwoord op de talrijke redevoeringen die ter zijner ere
werden gehouden, al wat hij van zijn
eigen leermeester Prof. Cauchie had
meegekregen. Die twee bladzijden zijn
het beeld niet enkel van hetgeen de stichter van de Leuvense Historische School
zich als ideaal van een geschiedkundige

7) L. van der Essen en G.-J. Hoogewerff, De historische gebondenheid der Nederlanden, Brussel,
1944, bl. 41 - 42, 42 en 39.
8) Zie P. Schuller, Het geval Leuven en het Duitse Witboek. Een kritisch onderzoek van de Duitse
documentatie over de gebeurtenissen to Leuven van 25 - 28 augustus 1914, Leuven, 1948, 123 bl.
9) L. van der Essen, L'universite de Louvain (1425 - 1940), Brussel, 1945, 293 bl.
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voorstelde, maar van de historicus van
der Essen zelf 10 ) . De onverschrokkenr
heid om de waarheid to zeggen, niets
dan de waarheid en de voile waarheid,
wat er ook op het spel moge staan, de
technische vaardigheid van de vakman,
de beperking in het wetenschappelijk ap
paraat, het teruggaan op de oorspronker
lijke documenten en hun terugplaatsen in
hun tijd en milieu, de zin voor synthese,
klare stijl en logische uitbouw, en ten
slotte de eerbied voor de gedachte van
anderen, die men niet ten behoeve van
eigen ideeen met of zonder opzet verr
draait. Wij kunnen bier nog aan toevoer
gen dat Prof. van der Essen er steeds
onverschrokken voor uitkwam dat hij
katholiek was, een oprechte overtuiging
die ook door vrijzinnigen werd gewaar-deerd.
Het weze ons toegelaten, als een plicht
van dankbaarheid, deze al to korte schets
met enkele persoonlijke herinneringen
aan onze leermeester of to sluiten. Toen
wij, als zijn student to Leuven, hem in
zijn villa „Kern" op de Waversebaan to
Heverlee Bingen opzoeken, stelden wij
hem voor, een proefschrift to maken
over de oprichting van de nieuwe bis
dommen in de Nederlanden. Wij zaten
in zijn werkkamer die met een breed
raam uitzag op het Dijle-- en Voerdal en
op de laatste uitlopers van het eeuwenr
oude Zonienbos aan de westelijke horizon. Hij was een tamelijk gedrongen fi-guur met een open gezicht; zoals hij daar
in zijn clubzetel zijn pijp zat to roken,
maakte hij dadelijk een prettige indruk.
Zijn ogen glinsterden opvallend als hij
een Belief koosde idee uiteenzette, maar
bovenal trof zijn kalmte, zijn sereenheid,
zijn wijsheid, zijn goedheid. Hij was zeer
ingenomen met het onderwerp, dat in zijn
Belief de tweede helft van de 16e eeuw
gesitueerd was. „Dan moet je naar Si-'
mancas " , zei hij: Simancas, de magische
naam voor een beginnend historicus,
duidt het hoofdarchief van Spanje aan,
waar de Spaanse documenten over de
16e eeuw bewaard worden. „Je moet

Spaans en Italiaans leren", zei hij nog.
„En dan", hij aarzelde even, „je zal
merken als je die oude documenten doorleest, dat de zaken zich wel anders hebr
ben toegedragen dan wij in bijna alle
boeken lezen. Je zal zien dat Filips II en
Willem van Oranje andere mensen wa-.
ren dan men het ons gewoonlijk voor^
houdt, maar je moet dat zelf ervaren",
en hij gaf verder Been details.
Toen wij een paar jaar later, na omzwervingen in vele Europese archieven
en een lang verblijf to Simancas, weer
op zijn gastvrije kamer van de villa
„Kern" belandden, en hem een schets
ontwierpen van onze vondsten, was hij
een en al interesse. „Ik ben benieuwd
naar uw thesis " , zei hij, „en wat die documenten aangaat die je gevonden hebt,
je zou die moeten uitgeven bij de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis,
maar integraal, niet in resume; het is nar
tuurlijk gemakkelijker resumes uit to geven, dan kan je een moeilijke tekst on^
gelezen laten, terwijl je bij de integrale
publikatie alles moet ontcijferen, en alle
namen thuisbrengen, maar zonder een
integrale publikatie is men nooit volledig
zeker. Ik zal erover spreken; volgende
week hebben wij . juist een vergadering".
En kort daarop vernam ik dat de Comf
missie op zijn voordracht in Principe had
aanvaard, de honderden onuitgegeven
documenten die ik over de oprichting
der bisdommen in de Nederlanden in de
16e eeuw, had kunnen verzamelen, uit
to geven; tot mijn groot genoegen heeft
hij nog net voor zijn dood de voltooiing
van deze uitgave kunnen zien.
Prof. Jhr. Dr. Leo van der Essen was
een goed man, die nooit een kwetsend
woord uitsprak, en die, voor zover ik
kon nagaan, nooit in een polemiek met
een andere historicus is gewikkeld geweest. Hij was een prominent historicus,
van de klasse van een Pirenne en Kurth,
van een Fruin en Huizinga, hij was een
trouw staatsburger, een vlaamsvoelend
groot-Nederlander, een echte christen,
een groot mens.
M. Dierickx S.J.

10) Miscellanea historica in honorem Leonis van der Essen Universitatis Catholicae in oppido
Lovaniensi jam annos XXXV professoris. 2 din, Brussel - Parijs, 1947, LXXIII - 1065 bl. Zie op bl.
LVII - LVIII. In dit werk staat op de bl. LX . LXIX een bibliografie van Prof van der Essen, biigehouden tot 1947.
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Dick Ket
Van de nederlandse groep schilders,
die wel ten onrechte met de verzamelr
naam 'neo-realisten' 1 ) wordt aangeduid,
is Ket ) de enig 'werkelijke' realist.
Misschien kan men ook Pyke Koch nog
als zodanig beschouwen. Het verschijnen
van de schilderijen en tekeningen van
Dick Ket in de twintiger en dertiger jaren kan in internationaal verband gesif
tueerd worden. Verschillende kunster
naars en stromingen wenden zich dan
van deformatie en abstractie af. In Duitsland tekent de 'Neue Sachlichkeit' verzet
aan tegen het daar heersende expression
nisme. Het italiaans metafysisch realisme
vertoont wel herkenbare voorwerpen,
maar het gaat hier niet om de objecten
zelf, maar om de verwij zing, die zij be-vatten naar een realiteit achter de wer^
kelijkheid. Picasso beweegt zich met
zijn 'drie muzikanten' en 'drie vrouwen
aan de bron' uit 1921 tussen abstraher
ring en neoridealisme. Maar het was de
nederlander Ket, die het zichtbare het
zuiverst benaderde, hierbij steunend op
zekere trekken in de nederlandse volksaard en op 17eeuwse schildertradities.
Niettemin wist het abstracte schilderij
zich door to zetten en voorlopig het pleit
tegen het ' realisme' to winnen. Het toef
val wil, dat juist in deze dagen de tendentie om tot de zichtbare werkelijkheid
terug to keren sterker wordt. Hierdoor
komt deze expositie als een richtingwijr
zer in de doolhof der vele kunstrichtingen to staan. Ongewild geeft deze omstandigheid aan deze drie tentoonstellin-gen to Arnhem, Laren en Breda een
strijdbaar element.
Dick Ket is in 1902 to Den Helder
geboren. Zijn moeder was een onevenwichtige, bazige vrouw, die niets onge-daan heeft gelaten om een dumper op
het levensgeluk van haar zoon to zetten.
Hij heeft haar zelden getekend en na
1930 in het geheel niet meer. Volkomen
anders was de verhouding van de jonge
kunstenaar ten opzichte van zijn vader.
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Deze vriendelijke, in het leven en zijn
vrouw ontgoochelde, oude man heeft
Ket bij herhaling geschilderd en geter
kend. Een hartkwaal, waarvoor Ket zich
van jongs of aan in acht had moeten
nemen, belemmerde zijn bewegingsvrij^heid meer en meer. Het is een wonder,
wat hij in zijn kleine wereld, die slechts
atelier, huis en tuin omvatte, tot stand
heeft gebracht. Toch heeft deze beperking in mogelijkheden Been beperking
van blik tot gevolg gehad. Zelden zijn
voorwerpen, dingen, objecten en mensen
zo innig gepeild en zo vol van bun eigen
klaarheid weergegeven. Het lijden heeft
Ket omgesmeed tot een diepvoelend en
rijk mens. Daarbij bezat zijn kunstenaarschap, ondanks lichamelijke indispositie,
die volhardendheid, dat doorzettingsverr
mogen om tot knappe compositie en fijne
afwerking to komen. De spontaneiteit uit
de brieven van Ket spreekt wel uit zijn
schetsen, onvoltooide schilderijen en
landschappen, niet uit zijn voltooide
stillevens en portretstudies. In feite werkte hij zo langzaam, dat — zoals hij zelf
in een brief schrijft ^-- 'de peren de een
na de ander wegrotten' voor hij het
werk, waarin zij attributen waren, ge^
schilderd had. Spottend noemde hij zich^
zelf: 'de martelaar van het marterhaar'.
In broederlijke rivaliteit strijden eerbied en liefde om de voorrang in de wer^
ken van Ket. Trouwens liefde en eerbied
veronderstellen elkaar. Eerbied zonder
ogendienarij, liefde zonder blindheid is
de basis van de kunst van Ket. Deze
eerbied en liefde brengen hem ertoe de
dingen met stilte to omkleden. Ket is de
schilder van de stilte, van verstilde dinr
gen, van objecten, die in zwijgen gehuld
zijn. Juist deze stilte om de dingen schept
de ruimte, waarin de eigen taal der dingen het zuiverst tot zijn recht komt. In
dit verband is het veelzeggend, dat Ket
zijn vader zo dikwijls slapend heeft ge tekend. Ook het portret van zijn groot moeder, slapend, de rechterhand liggend
op een deken' uit 1928, de vele stillevens
(!) , bloemen, de drie studies van een

1) Zie Streven, juli 1961, blz. 955 966.
Dit artikel is geschreven na y . de sinds twee jaar aangekondigde overzichtstentoonstelling van
het werk van Dick Ket. Deze expositie is tot 17 februari in Arnhem to zien geweest. Thans bevindt
zij zich to Laren en zal daarna nog in Breda to bezichtigen zijn.
'2)

684

FORUM

slapende kat uit 1930, de in een spiegel
geschilderde en getekende zelfportretten,
zo ook de chinees-wijze schetstekening
van een denneboom uit 1926 hebben alle
iets met het mysterie der stilte to maken.
In het luisteren naar de eigen taal der
dingen ligt niet alleen wijsheid, maar
ook schoonheid.
De kunst van Ket is musisch van toon
en lijn. Soms springt de kleur van geraf
niums of van een roodrgeblokte keukenr
handdoek uit de witgrijze of bruine toon
van het geheel. Het 'stilleven met drui
ventros' uit 1934 laat een schijnbaar
eenvoudige compositie zien, die in werr
kelijkheid uiterst geraffineerd is samenr
gesteld. O'pmerkelijk is de verhoging van
horizon. Door de dingen a trois--quart
van boven to zien verkrijgt Ket een
knappe vlakverdeling zonder storend ger
goochel met perspectief, zelfs dan, wanneer hij perspectivisch niet geheel cor
rect to werk gaat. De reele stofuitbeelding der voorwerpen komt voort uit de
eerbied van de schilder, niet zozeer voor
het uiterlijk der dingen, maar voor het
wezen der dingen. Immers niet de graad
van nauwkeurigheid in de weergave van
het object is in de eerste plaats bepalend
voor het realisme in de kunst, maar het
openstaan voor de werkelijkheid van het
leven, dat de kunstenaar eigen is. Het
onvoltooide schilderij 'de schilder met
zijn vader' uit 193$ r '40 laat toe een
blik op de werkwijze to slaan. Ket lacht,
zoals op wel weer schilderijen, verbaasdspottend; in zijn vader treft de eenzaamr
makende ouderdom. De driftige lijnen
van bijvoorbeeld de fles staan wel zeer
in tegenstelling tot de gladheid van zijn
afgewerkte schilderijen. Het verlies aan
spontaneiteit wordt ruimschoots terug-gewonnen door verdieping en bezonnen
heid, zo meende Ket zelf terecht. De enkele schilderijen (no's 24, 26, 30, 90,
99) in een penseelvoering en in helle
kleuren, die aan Van Gogh doen denken, zijn minder geslaagd. Hier heeft hij
in een stijl geschilderd, die wezenlijk niet
de zijne was.
De ontwikkelingslijn in het werk van
Dick Ket is wel aanwezig, maar niet
zeer relevant. Gezien zijn later werk,

mag de 'fles met beker en twee boeken',
die hij als eindexamenopgave voor de
R.H.B.S, to Hoorn in 1921 heeft getekend, als een belofte gelden. De hele,
latere Ket is in deze tekening al aan
wezig. Zeker in het 'monumentale staan'
van de fles, zoals de Gruyter schrijft 3),
maar tevens in twee perspectivische four
ten. De ellips van het wateroppervlak
in de fles is ronder dan die van de flesbodem, maar daar de fles van boven is
gezien, had de bovenste ellips kleiner
dan de onderste moeten zijn. Evenzo de
twee boeken; gezien de verhoudingen
moeten zij buiten het tafelvlak steken;
niettemin blijven zij erbinnen. De tweede 'fout' zien we bijvoorbeeld terug in
de magistrale tekening van zijn vader.
Zoals de linkerhand uit de mouw van
de jas streekt, moet de pols gebroken
zijn. De pols vindt Been consequente
verbinding aan de arm. De eerste 'fout'
is in verscheiden stillevens, die drie-vierde van boven zijn gezien, herkenbaar.
De onderkant van enige voorwerpen
rust niet volkomen op het tafelvlak.
Natuurlijk is het de vraag, of we hier
niet met een bewuste vertekening ten
behoeve van de compositie to doen hebben.
Een enkel schilderij springt uit de totale produktie. De ontwikkeling is weer
een verdieping van visie dan een wijziging van zijn visie. Alleen in zijn laatste
schilderijen is een verandering, die op
de persoon van de schilder teruggevoerd
moet worden, naspeurbaar. Het stilleven
wordt dan meer opgevat als een naturemorte in de trant van Raoul Hynckes.
Niet slechts wordt op de vergankelijk
heid der dingen gewezen, maar vooral
op de vergeefsheid, die alles heeft aangetast. De stilte heeft een negatieve bij
smaak gekregen in de scherven, de verdroogde distels, vergeelde bloemen, maar
vooral in het prikkeldraad. Vergeefs was
het gevecht van Ket tegen zijn moeder,
die hem als een onmondig kind bleef
behandelen. Op niets uitgelopen ook
was, voornamelijk door de trots en jaloezie van zijn moeder, zijn liefde voor
Nel Schilt. Zijn gezondheid werd in
steeds sterkere mate ondergraven door

3) W. Jos de Gruyter, Dick Ket, Arnhem, 1962, biz. 26, no 55, cat. no. 157.
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zijn hartkwaal. Daarbij sloeg het geloof
in de waarde van zijn kunst dikwijls in
vertwijfeling om. De strijd, die het door
zetten hem kostte, eiste veel energie,
hoewel hij hem ook rijker maakte. In
1940, in het begin van de tweede wereldoorlog dus, is hij to Bennekom, waar
hij al sinds 1930 met zijn ouders woonde, overleden.
De publikatie van het Gemeentemu^
seum Arnhem, aan het werk en de persoon van Dick Ket gewijd, mag waarde^
voi heten. De aandacht, die W. Jos de
Gruyter besteedt aan de brieven van
Ket, duet hopen, dat de verschijning,
van aithans een bloemlezing hieruit, bin
nen niet al to lange tijd mogelijk zal blij
ken. Verder bevat de uitgave een litteratuuropgave en reprodukties. De zwartr
wit afbeeldingen zijn over het algemeen
goed to genieten; dit kan helaas niet van
de kleurenreprodukties gezegd worden:
deze zijn ronduit slecht. Het boek wordt
besloten met een beschrijving van 293
werken van Ket van de hand van Johan
Mekkink.
Wouter Kotte

Vrouwelijke religieuzen
en modern apostolaat
Door zijn vorige werken over het Mar
ria-legioen en het huwelijk, door zijn
radio-gesprekken en zijn herderlijke brieyen heeft kardinaal Suenens reeds lang
getoond hoe hij voortdurend bezorgd is
om een concrete en doelmatig helpende
zielzorg. Zowel zijn interventies inzake
ernstige medisch-morele studie van de
periodieke onthouding (bij gelegenheid
van het internationaal congres voor geneeskunde to Brussel in het Exporjaar
1958) als zijn aandringen om een weer
efficiente aanpak der grote pastorale
problemen gedurende de eerste sessie
van Vaticanum II wijzen in dezelfde
richting. In deze samenhang dient zijn
jongste boek gesitueerd to worden 1)•
Gezien de belangrijke taken die de
kloosterzusters in het kerkelijk apostolaat op zich hebben genomen en de in
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film en literatuur herhaaldelijk belichte
problematiek omtrent de vrouwelijke
religieuzen, is het begrijpelijk dat de bisschop van een groot diocees, daarenboven mede-verantwoordelijk voor de
hele Kerk, de situatie en de roeping van
de zusters in het apostolaat vernieuwend
wilde behandelen. Uit de persconferentie
to Rome en de gelijktijdige publikatie in
zeven talen blijkt duidelijk dat de kardi
naal de bedoeling heeft een ernstig gewer
tensonderzoek over de huidige toestand
wakker fie roepen. Met zijn studie wil hij
„leiden tot beter begrip van de waar-achtige betekenis van de religieuze roeping, door haar Ios fie maken van alle
anachronismen waaraan ze gekluisterd
ligt" (blz. 9) . Opzet is wel degelijk de
verhedendaagsing ('aggiornamento') van
de Kerk in concilietijd heel bijzonder op
de vrouwelijke kloosterlingen toe to passen. Uitdrukkelijk worden de lezers gewaarschuwd dat het boek enkel de actieve orden en congregaties betref t.
Waar levend christendom wil zeggen
„in de wereld, doch niet van de wereld
zijn", diagnostiseert kardinaal Suenens
het huidige kloosterleven in vele opzichten als to „wereldvreemd" en daardoor
to weinig evangelisch en to weinig apostolisch uitstralend. Het is een aangename verrassing, to zien hoe nuchter deze
diagnose wordt opgemaakt, en wel door
een kardinaal. De directe, vinnige en
zakelijke stijl werkt bevrijdend. Met
lief de wordt hier de vinger gelegd op
echte wonden. Wij vermelden er enkele:
de krachtenversnippering door gemis aan
coordinatie tussen de congregaties onderling (o.m, inzake opleiding) , de soms
onoordeelkundige inzet in apostolisch
minder belangrijke randgebieden, de
zwakke godsdienstige en menselijke vorming, die kenmerkend is voor vele congregaties, de eeuwige kringloop waardoor steeds dezelfde zusters oversten
blijven met uitsluiting van beleidsver-nieuwing, de onvoldoende specifiek
godsdienstige zorg voor de volwassenen
(te beginnen met het eigen lekenperso-neel in onderwijs en verpleging, dock,
ruimer, ook in de parochies) , het vast-

1) L. J. Kardinaal Suenens, Kloosterleven en Apostolaat, Ecclesia-reeks, Descl6e de Brouwer, Brugge, 1963, biz. 236, geb. 85 fr.
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houden aan oud-modische vormen van
contact oversten-onderdanen en religieuzen--„buitenwereld", allerhande verour
derde en geritualiseerde formalismen in
het werk, de ontspanning, de studie en
het gebed. Dit alles zijn feiten waardoor
jonge meisjes, hun ouders en geestelijke
leiders afgeschrikt worden ^– al zijn er
talrijke ernstige pogingen van vernieu
wing, die aan de publieke opinie, ook
van de geestelijken, veel to weinig bekend zijn. Wat Vlaanderen betreft, zou
men er nog aan toe kunnen voegen: de
zeer trage vervlaamsing van een aantal
congregaties vooral in het Brusselse (ofr
schoon zij in meerderheid Vlaamse zusters tellen) , het gebruik van zusters als
goedkoop personeel van colleges, het
benoemen van gepensioneerde of weinig
bruikbare diocesane geestelijken tot aalr
moezenier van religieuzen, de al to ger
ringe mogelijkheden, zusters geboden,
om hoger onderwijs to volgen, enz.
Tegenover deze diagnose 2 ) staan
twee andere vaststellingen, die de kardinaal onderstreept: enerzijds de grote
behoef to in onze moderne wereld aan
vrouwen waarin het evangelie onmiddel
lijk, eenvoudig en op vrouwelijke wijze
„aanwezig" wordt gesteld, en anderzijds
de bijzondere mogelijkheden om dit to
doen, niet enkel vanwege de seculiere
instituten, doch ook vanwege de kloosterzusters van het klassieke type. Zo
b.v, door huisbezoek bij de families der
eigen schoolkinderen, door volgehouden
contact met de oudrleerlingen (ook der
verpleegstersrscholen) , door mee to wer-ken aan de christelijke vormgeving van
de vrijetijdsbesteding (niet enkel voor
teenagers dock ook voor ouderen) , door
aangepast gebruik van massa-communicatiemiddelen, door aanwezigheid op
congressen en in studiegroepen, enz.
Vanzelfsprekend wil dit boek geen
theologische summa bieden over het
kloosterleven in zijn geheel, doch het wil
er terecht krachtig voor ijveren, dat het
hele kloosterleven meer helemaal apos-

tolisch wordt. Het wil nieuwe experi-.
menten stimuleren, helpen uit veel oude
sleur los to geraken en het charismatic
sche pogen van velen bevrijden. Het ber
doelt ook grotere samenwerking van de
zusters met het hele apostolaat van de
lokale kerkgemeenschap. Typisch is in
dit opzicht de beklemtoning van de taak
van de Vergadering der Hogere Oversten (blz. 220) . Bij de vernieuwing naar
binnen en de aanpassing naar buiten zullen het immers vooral de zusters zelf
moeten zijn, die op eigen vrouwelijke
wijze scheppend zullen moeten optreden.
Ook hier dient men met de emancipatie
der vrouw ernst to maken 3)• Deze over
sten weten dat er een crisis in de roepingen is, dat deze sterk mede veroorzaakt
wordt door langzaam gegroeide structuren van getto en milieu-vervreemding,
doch dat de kern ervan dieper ligt: in
een godsdienstige ondervoeding en een
verschralen van de religieuze wezenheid.
Nieuwe vormen van apostolaat kunnen
immers pas dan werkelijk doelmatig zijn
vanuit genade-perspectief, wanneer zij
geboren worden en gedragen worden
door een vernieuwde en verdiepte bezieling.
Daarenboven, lang niet alle vrouwelijke religieuzen zijn door talenten of
door persoonlijke roeping aangewezen
om apostolaatstechnieken to assimileren
en zich „nuttig” in to schakelen in een
geheelheidspastoraal. Het is vele vrouwen — en niet aan de minst vrouwelijke
onder Naar ^-- niet gegeven om herder to
zijn in de kudde. Het volstaat hun de
stille getuigen to zijn van Gods heldere
en rustschenkende Aanwezigheid. Ook
in apostolische congregaties zijn er vele
overwegend contemplatieve vrouwen,
door God niet geroepen tot de voor hen
to verstrooiende apostolische drukte.
Doch al dezen hebben behoefte aan
geestelijk voedsel, die naam waardig, en
aan een aangepaste doch degelijke theologische vorming. Zij zien verlangend
uit naar een grotere echte onderlinge

2) Terecht wijst de kardinaal crop dat een dergelijke diagnose - mutatis mutandis - ook op de
mannelijke kloosterlingen zou van toepassing zijn; en vanzel€sprekend ook op de geestelijke, wetenschappelijke en menselijke vorming in studiehuizen van priesterskloosterlingen en in seminaries.
3) Het feit dat Been enkele vrouw, zelfs niet in de voorbereidende commissies, officieel en rechtstreeks aan het Concilie heeft kunnen meewerken is een der vele symptomen waaruit blijkt dat in de
Kerk de dialoog tussen gezag en vrouw nog ver van gezond en eigentijds is.
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liefde en zij verwachten ook meer waarr
dering vanwege het christenvolk.
Het boek van kardinaal Suenens is
niet alleen voor de kloosterlingen geschreven (zeker niet alleen voor de
oversten) , doch tevens voor het christenvolk opdat dit yolk meer beroep zou
doen, niet slechts op de pedagogische
bekwaamheid en de medische zorg van
hun religieuzen, maar ook op hun spe-cif iek christelij ke substantie. Want waar
het yolk Gods dorst heeft, moeten alle
bronnen laven. In scholen, verplegingsr
instellingen en parochies zal dit boek de
dialoog bevorderen tussen de zusters met
hun eigen charisma, de theologisch goed
gevormde priesters en de leken met hun
geestelijke behoeften.
J. Kerkhofs S.J.

Tweede taal: Wereldtaal
Europa wemelt van of f iciele, semir
officiele, prive initiatieven om met de
tolbarriere ook de taalbarriere of to breken. In Belgie bestaan vrij soepele wet-telijke beschikkingen over het onderwijs
in de tweede taal. Het Frans of het Nederlands mag onderwezen worden in het
L.O., al naar gelang het Nederlands of
het Frans de moedertaal is op school.
Voor het M.O. is het Frans of het Nederlands opgelegd to Brussel; elders moet
men een van beide nemen of, in de
plaats daarvan, het Duits of het Engels,
op voorwaarde nochtans dat acht leer
lingen in de klas zich uitspreken voor
een van deze talen. Feitelijk wordt het
Frans nagenoeg algemeen en met vrij
goede resultaten onderwezen in Vlaan
deren, terwijl het Nederlands veel minx
der algemeen en met een power rende^
ment wordt onderwezen in Wallonie,
waar het overigens steeds meer verlaten
wordt voor het Duits en het Engels in
het M.O.
Wij staan dus voor een dubbel probleem in verband met de tweede taal:
een pedagogisch probleem en een keuze
probleem.
Om tot de oplossing van het eerste bij
to dragen wordt thans, op voorstel van
de h. Van den Boeynants, een nationale
commissie opgericht die concrete voor-
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stellen zal uitwerken in zake methodiek
van het taalonderricht. Deze voorstellen
zullen vooral worden gedaan in het
perspectief van het Frans en het Nederr
lands als tweede taal.
Wat het tweede probleem betreft,
orienteren de officiele instanties, in het
raam van de bestaande wetgeving wel to
verstaan, naar de keuze van het Frans
en het Nederlands. Intussen staat het
vast dat in de Waalse athenea en lycea
(officieel onderwijs) reeds meer dan een
vijfde van de leerlingen het Duits of het
Engels kiezen als tweede taal. In een
bijdrage in het januarinummer van La
Revue Nouvelle stelt Jean-E. Humblet
de vraag of deze keuze verantwoord is.
Nadat hij het onderwijs van de moedertaal heeft veilig gesteld als onvervangbaar voor de vaste structuur en de
ongeremde dynamiek van het geestesleven, baseert hij zijn redenering op het
beginsel dat de kennis van een tweede
taal een factor van de normale levensexpansie is voor een steeds groeiende
fractie van de Belgische gemeenschap.
Zonder voorbehoud aanvaardt hij de
stelregel van de h. Harmel: alwie de
middelbare onderwijscyclus heeft doorgemaakt, moet naast zijn eigen taal, een
ernstige kennis bezitten van een wereldtaal.
In dit perspectief acht hij het Nederlands dan ook niet aangewezen als tweet
de taal voor de Walen: het is onbelangrijk in de wetenschappelijke sector, zonr
der nut voor de politieke, economische,
culturele betrekkingen op wereldschaal.
Ook het eendrachtsargument tussen
Walen en Vlamingen, waarop de offir
ciele instanties zich zo graag beroepen,
is niet ter zake: het is alleen aanvaardbaar voor de officiele Franssprekende
Brusselse kringen, wier individuele belangen het mede veilig stelt. Met het oog
op de nationale gelijkberechtiging bewijzen zij die de Walen in groep aanzetten
het Nederlands als tweede taal to kie
zen, het land zelf een ondienst: zij dringen de Waalse gemeenschap in een minderwaardigheidspositie tegenover de
Vlaamse. Want terwijl de Vlamingen
hun tijd goed besteden door het aanleren
van een wereldtaal, verspillen de Walen
hun energie in de studie van een onbe .

bsa

FORUM

langrijke streektaal. Het is trouwens pedagogisch verkeerd zich verder to laten
leiden door enggeestige nationale bekommernissen die bij de jongeren niet de
minste inspanning meer motiveren. Hun
vaderlandsliefde is niet langer beperkt
tot de staatsgrenzen noch hun taaloptiek
tot de literatuur. Een taal is voor hen
een middel tot algemene levensexpansie,
en alleen waar zij er het nut en het belang van inzien, leggen zij er zich met
hart en ziel op toe. Walen met een ruimere horizont hebben dan oak gelijk het
Duits of het Engels to kiezen als tweede
taal.
En de Vlamingen?
De realistische benadering van het
probleem die Humblet de Walen aanbeveelt, lijkt ons evenveel waarde to heb^
ben voor de Vlamingen als voor de War
len. Vlaamse onderwijsinstellingen waar
het Duits of het Engels als tweede taal
wordt onderwezen, zijn ons niet bekend.
Ze zijn in ieder geval uitermate schaars.
De Vlamingen kiezen eigenlijk niet; ze
aanvaarden gewoon de wetgeving die
voor alle Belgen heeft gekozen. Ze menen dat die wetsbeschikking voor hen
heilzaam is, in de overtuiging dat het
Frans een wereldtaal is even goed als
het Engels of het Duits. Maar dat is nu
precies de vraag waar het op aankomt.
Een paar maanden geleden is de betekenis van het Frans als wereldtaal ter
sprake gekomen in een onderhoud dat
Pierre Fisson van de Figaro litteraire
had met Ilja Ehrenburg. De beroemde
Russische schrijver zei o.a, het volgende:
„Ik behoor tot de oude generatie; ik
heb bier (te Parijs) geleefd r de wijn
gedronken en het brood gegeten; het is
normaal, dat begrijpt u, dat ik de onzen
probeer to bewegen om Frans to leren.
Het is niet gemakkelijk. Laten wij realist
zijn: het Frans verliest terrein. Nog

steeds passioneert en bekoort de Franse
letterkunde onze lezers, maar er is meer
nodig dan dat om iemand er toe to brenr
gen Frans to leren! In ons middelbaar
onderwijs is er slechts een verplichte
taal. Men staat dus voor een gewichtige
keuze. Waar men gepassioneerd is voor
techniek, scheikunde, kosmos, ziet men
niet dat het Frans zeer nuttig is voor
deze exacte wetenschappen. De Franse
technische literatuur is pover ... , en
dan?... Dan stelt men vast dat de wereld niet stilstaat ., ... Ze heef t niet
stilgestaan; op de jongeren oefent Parijs
niet langer dezelfde aantrekkingskracht
uit. De wereld trekt hen aan, de gehele
wereld, Latijns-Amerika, New York,
Japan.... De Franse taal verwijdert
zich".
Ook dat is nuchtere, realistische taal.
Niet alleen in het Oosten, doch ook in
het Westen wij zen vele tekenen er op
dat het Frans goed op weg is om een
streektaal to worden. Nu reeds is het
niet meer als een tweede- of derderangs
wereldtaal. Met goed recht kan daarnaast worden gewezen op zijn unieke
positie als cultuurtaal. Maar moet de
tweede taal noodzakelijk een cultuurtaal
zijn in de engere betekenis van dat
woord, waar we met een onderwijssys
teem to doen hebben dat reeds op twee
alleszins merkwaardige cultuurtalen, het
Latijn en het Grieks, is gebouwd. Niet
iedereen is daar van overtuigd.
Hoe dan ook, de vraag blijft gewet^
tigd: hebben de Vlamingen niet precies
evenveel en precies dezelfde redenen als
de Walen om een eersterangs wereldtaal to kiezen als tweede taal? Dit is een
zeer belangrijke vraag, die weer in complexen kan verrotten als ze niet tijdig,
luidop en openhartig wordt gesteld.
E. J. Vandenbussche S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
STRAYER, Mr. Drs. C. J., Een andere
tijd vraagt een andere kerk. -- Paul
Brand N.V., Hilversum-Antwerpen, 1962,
224 pp., f 8,90 (Pastorele Cahiers 12) .
Uitgaande van een samenvatting van een
enquete in Wort and Wahrheit zijn in
samenwerking van het landelijk Centrum
voor Katholieke Actie en de St. Adelbertvereniging een aantal verder gespecificeerde vragen aan een 70 vooraanstaande
nederlandse katholieken ter beantwoording voorgelegd. Deze vragen betroffen
de huidige gestalte van het kerkelijk leven
in eigenlijk al zijn aspecten. Het resultaat
van deze meningspeiling, in dit bock gepubliceerd, is vooral een vraag naar groter openheid en meer ruimte voor de ge^
lovige, doorstroming van onder naar
boven, aanpassing aan verschillende stijlen van geloofsbeleving, duidelijker in-dewereld-staan van de Kerk. Beoordeling is
bijzonder moeilijk. Vele suggesties — als
ik goed zie, komen vooral sociologen aan
het woord .-- lijken zeer belangrijk voor
een betere organisatie van het kerkelijk
leven. Maar evenzeer worstelt men hoofdstukken lang met de vraag: wat is toch
die „kerk" (konsekwent volgehouden
kleine ,,k"), waarover gesproken wordt?
Op de duur blijkt dan: het menselijkorganisatorisch aspect. Dit echter wordt
nergens geintegreerd in het waarlijk god
delijk mysterie dat de Kerk is. D'aardoor
wordt de indruk gewekt, dat men ook
hier gevallen is in de merkwaardige fout
van zo menige reactie: men laat het fun
dament van de opvatting waartegen men
reageert, intakt; in casu een eenzijdig ,,institutioneel" Kerkbegrip. Zodoende blij ft
veel volkomen in de lucht van goede bedoelingen hangen. Een korte bezinning
op het meest wezenlijke mysterie van de
Kerk (b.v. aan de hand van de recente
studies van K. Rahner en H. Urs von
Balthasar in het boek „Sentire Ecclesiam", Herder, 1961, pp. 743.793, die
van eenzelfde zorg uitgaan) zou de ge..
varieerde bespiegelingen minder abstrakt
en beter hanteerbaar gemaakt hebben.
Waarschijnlijk zouden enkele suggesties
ook achterwege gebleven zijn. Ook elders
in dit boek hindert een bijna volledig Bemis aan theologisch inzicht in de bespror
ken problematiek. Juist hierdoor blij ft m.i.
het resultaat van deze meningspeiling be
neden het peil van het duitse voorbeeld,
waarvan is uitgegaan. Trouwens, de vra--

genlijst (achter in het bock afgedrukt)
lijkt ons nogal suggestief, zodat moeilijk
alle aspecten van de besproken probler
matiek naar voren konden komen. Het
moge paradoxaal klinken, maar lezing
van dit bock zij vooral hen aanbevolen
die deze en dergelijke bedenkingen voelen
opkomen. Mogelijk kan dan een minder
eenzijdig gesprek op gang komen over
deze inderdaad zo belangrijke problema-tiek.
S. Trooster
FRIES, Heinrich, Geloven als persoonlijke daad, (Glauben--Wissen) , (Reeks
„Randgebieden" 5) . ^-- Lannoo, TieltDen Haag, 1962, ---176 pp., ing. 80 Fr.,
geb. 105 Fr.
In een Oostduitse brochure werd het alternatief gesteld „Geloven of weten".
Het eerste, een levenshouding van een
mens die zichzelf nog niet in bezit heeft,
en die de wereld ook niet aan kan; het
tweede, de houding die vol optimisme
een wereld opbouwt, waarin de mens
zich voortdurend overstijgt bij zijn werk.
Sch. weerlegt deze redenering niet. Hij
stelt zich daartegenover op het uitgangs-punt ervan, en formuleert daar zo acuut
en zo ruim mogelijk het Godsprobleem
van de actuele mens, niet enkel binnen
het marxistisch perspectief. Hij schetst
de historiek van de verhouding tussen
christelijk geloof en menselijk kennen.
Zeer verhelderend ontleedt hij vervolr
Bens de geloofshouding. Bijzonder rijk
en eenvoudig zijn de bladzijden over het
geloof als overgave aan een persoon en
her geloof als belijdenis van Gods
Woord, over het geloof als verheffing
van de mens en over de verhouding tussen het Godsgeloof en de openbaring in
Christus, r We vrezen toch dat de
marxist niet helemaal bevredigd zal zijn.
Het is echt jammer dat S., hoe gerechtvaardigd ook, iets to eenzijdig de beper^
king van de wens in het licht stelde, en
dat hij niet nadrukkelijkGods tegenwoordigheid aanwees in het optimisme
dat de wereld verovert en de gemeenschap menselijker maakt. Niettemin zeer
degelijke bezinning in een menselijke
taal.
J. Van Nuland
KELLETT, E. E., A. Short History of
Religions. — Penguin books, 605 pp.,
7/6.
De aandacht van dit ruim dertig jaren
geleden verschenen boek valt heel sterk
op het christendom, en wel voornamelijk

690

BOEKBESPREKING

zoals dit Angelsaksisch gekleurd is. Deze
studie valt bijgevolg in drie delen uiteen:
een verhandeling van de voornaamste
niet^christelijke religies (in Griekenland,
Rome en het oude Germanie, alsook in
India, China, Japan en Arabie) , een be-schrijving van het Christendom in zich en
in zijn ontwikkeling tot een typisch westerse religie, en ten slotte een bespreking
van de Engelse Kerk, de Kerk van Schotr
land, en secten als de Doopsgezinden, de
Methodisten, de Quakers, het Leger des
Heils, enz. Het is een rustig geschreven
werk, waarin de irenisch gezinde auteur
zakelijk-eerlijk zijn materiaal de lezer op
onderhoudende wijze voorlegt.
W. Peters
PRZYWARA, Erich, Hymnen des Karr
mel. Teresa von Jesus, Johannes vom
Kreuz, Therese vom Kind Jesus and Heiligen Antlitz. ^- Verlag der Arche, Zi rich, 1962, 136 pp., D.M./Fr. 11.80.
Przywara is wijsgeer en theoloog, maar
ook literatuurkenner, scheppend en herscheppend letterkundige. Hij vertaalt hier
een aantal pericopen van de grote Karr
mel-mystici, vooral van de kleine There
sia, in een Duits dat het oorspronkelijke
Spaanse en Franse idioom zoveel moge..
lijk behouden laat. Dezelfde methode dus
die hij bezigde bij de vertaling van brevier--, bijbel- en Augustinusrteksten. De
hier weergegeven spiritualiteit heeft zijn
denken sterk beinvloed. Binnen deze vi
sies op nederigheid, lijden en onthechting
Iijkt de zelfaffirmatie van de wens en van
alle andere schepselen niet tot Naar recht
to komen, maar de radicaliteit waarmee
de auteurs schrijven over onze toewijding
aan God, imponeert. Wat dit laatste be..
treft, is de lezing van dit werk een spirir
tueel genot. De schoonheid van de taal
en van de uitvoering maakt het ook esthe-.
tisch waardevol.
P. den Ottolander
Vocabulaire de theologie biblique, publie
sous la direction de Xavier L ON-DUFOUR et de Jean DUPLACY, Augustin
GEORGE, Pierre GRELOT, Jacques
GLIILLET, Marc--Francois LACAN. —
Paris, Les Editions du Cerf, 1962, 608
pp., 42 N.F.
In de gestage stroom van bijbelse publikaties bestemd voor een breed publiek
van bijbellezers verdient dit werk heel
bijzonder de aandacht. Bijbelse woordenboeken zijn er zeker al heel wat verschenen de laatste jaren, ook van een meer
vulgariserend karakter, en met speciale
of zelfs uitsluitende aandacht voor de

bijbelse theologie. Maar we kennen er
geen dat we liever aan de bijbellezer zou^
den aanbevelen dan deze nieuwste aanwinst. Voor het nederlandse publiek is
het bovendien goed to weten, dat een
nederlandse bewerking reeds op stapel is
gezet. Deze zal zeker wel enige jaren in
beslag nemen, evenals het tot stand
komen van de franse uitgave ook een
werk van vier jaren is geweest, ondanks
de samenwerking van 70 franstalige exec
geten. Heel het boek legt er getuigenis
van af, hoe nauw die samenwerking is
geweest, en vooral hoe voortreffelijk de
centrale redaktie, onder leiding van de
onvermoeibare Pater Leon-Dufour, haar
stimulerende en coordiner!ende taak heef t
volbracht. Een woordenboek als dit kan
tal van voortreffelijke artikelen bevatten
en toch nog een mislukking zijn; hiervan
zijn voorbeelden genoeg. Dit woordenboek is een schitterend succes geworden,
evenwichtig van samenstelling, uitstekend
georganiseerd: de kwaliteit van de af-zonderlijke artikelen komt daardoor tienvoudig tot zijn recht. Bijna 300 artikelen
zijn het, beknopt .-- de langste, als
„Dieu", „Eglise", „Esprit de Dieu " , blijr
yen nog binnen de 12 kolommen r en
van een weldadige helderheid; het zijn
Been dorre katalogen van positief feitenr
materiaal, maar ze openen paden en wer
gen door het geheel van de schriftuurlijke
openbaring. Alle wetenschappelijke ballast is weggelaten, Been voetnoten, geen
literatuurverwij zingen. Er is wel een uitvoerig register aan het einde, dat nog
enkele honderden extra steekwoorden bevat met verwijzing naar het artikel of de
artikelen waaronder deze behandeld wonden. Prediking en katechese hebben in
dit woordenboek een kapitaal hulpmiddel
gekregen; maar ook de persoonlijke bijbelr
lezing en bijbelstudie, de bijbelse spiri
tualiteit en het liturgische beleven, zullen
er rijkelijk van profiteren. P. Ashmann
STRAELEN, H. van, en OFFNER,
Clark B., Modern Japanese Religions, r
Herder Enderle, Tokyo, Brill, Leiden,
Twayne Publishers, New York, 1963,
300 pp., met daarnaast 34 pp, foto's.
„Modern Japanese Religions", geschreven door Pater van Straelen S.V.D. en
Dr. Clark B. Offner, een protestante
zendeling in Japan, is de meest recente
publicatie, die een beschouwing geeft
over de zo fascinerende religieuze we^
reld van dat land. Het is ook de eerste
studie, die in een Europese taal verschenen is en die geheel gewijd is aan
de moderne godsdiensten. Iedereen, die
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ook maar enig interesse heeft voor de
godsdiensten van Japan, moet zeker dit
boek lezen van 300 pp, tekst en bovendien nog 34 pp. zeldzame illustraties.
Dr, van Straelen is Been nieuweling op
Japanologisch gebied. Hij heeft een hele
serie boeken over dat land gelezen, maar
in de godsdienstige wereld is hij wellicht
het meest bekend door zijn uitstekende
studie over Tenrikyo, de „Godsdienst
der Hemelse Wijsheid". Dr. Offner is
een betrekkelijke nieuweling. Hij arriveerde in 1951 in Japan en temidden van
een druk leven als Protestante zendeling,
heeft hij zich een volkomen beheersing
der geschreven en gesproken Japanse
taal eigen gemaakt en daarnaast nog tijd
gevonden voor de nodige research. Het
boek is tegelijkertijd gepubliceerd bij
Herder Enderle in Tokyo (voor de disc
tributie in Azie) , bij Brill, Leiden (voor
Europa) en bij de Twayne Publishers
(voor N. en Z. Amerika) . De auteurs
hebben hun best gedaan hun persoonlij
ke opinie zoveel mogelijk terug to hou^
den en daarin zijn ze volkomen geslaagd.
Beide auteurs hebben een speciale studie
gemaakt over het probleem der faithhealing, het grate karakteristiek der mor
derne Japanse godsdiensten. Dit boek is
werkelijk een pioniersarbeid en moet als
zodanig ten zeerste aanbevolen worden.
Zij, die reeds dit onderwerp bestudeerd
hebben, zullen zonder enige twijfel nog
zeer veel nieuws ontdekken. „Charitable
considerations" hebben de auteurs beinvloed bij de keuze van het materiaal en
voor een allereerste studie op dit gebied
was dit waarschijnlijk een wijze beslissing. Immers als ze veel ongunstig fei-.
tenmateriaal gepubliceerd zouden hebben, dan zou er zonder twijfel een storm
van protest gekomen zijn over deze engr
geestige en intolerante missionarissen.
Evenwel, wetenschappelijk onderzoek,
dat geremd wordt door „charitable con
siderations", is Been echt scholarship.
Daarom hopen wij, dat de auteurs in de
toekomst die vele informatie willen vrijgeven, die ze vanwege „charitable con
siderations " nu nog niet gepubliceerd
hebben. Het is de eerste keer in de hele
geschiedenis van het Christendom, dat er
een boek gepubliceerd is over niet chris-telijke godsdiensten door de samenwerking van een Protestante zendeling en
een katholiek missionaris. Zoals t e wind
vandaag schijnt to waaien --- vooral
sinds het Concilie .-- kon dit wel eens
een begin worden van meer samenwer
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king. Het is aan Been twijfel onderhevig,
dat een uitwisseling van ondervindingen
towel voor de katholieken, alsook voor
de Protestanten, alleen maar dienstig
kan zijn.
Dr. William Woodard
DESMARAIS O.P., Marcel-Marie, La
c ' 'que du caeur. — ( Collection ,A
caeur ouvert') . .-- Les Edition du Cerf,
Parijs, 1962, 192 pp., N.F. 5.40.
Pater Desmarais, een bekende televisier
predikant uit Canada, werd door heel
veel mensen schriftelijk geconsulteerd en
antwoordde schriftelijk. Na enkele jaren
verzamelde hij een aanzienlijk materiaal
van concrete ervaring en zoekende wijsheid; daaruit kwam dit boekje tot stand:
telkens fragmenten uit brieven, met een
antwoord. Ze handelen over het verke-ren, het huwelijksleven, het gezin en de
opvoeding, de praktische zedenleer, het
geestelijk leven, het sterven, .--en ergens, in een van die vijftig consultaties,
herkent de lezer zichzelf met het eigen
beleven. Al de andere leest hij als waren
het korte verhalen, fragmenten van een
„comedie chretienne"; hij leert veel opmerken, veel verwerken, zich naar God
richten, en schoon en wijs en gelukkig
voortbestaan.
Em. Janssen
ROQUET, A. M., La vie sacramentelle
Bans 1'annee liturgique. — Collection
„L'esprit liturgique". Les Editions du
Cerf. Parijs, 1962, 144 pp., N.F. 4.50.
De geleerde schrijver, die van de sacramenten in de Kerk een bij zondere studie
heeft gemaakt, ziet het gehele kerkelijke
leven in de sacramenten uitkomen en
daarvan uitgaan: de zichtbare aanwezigheid en inwerking van Christus, bij zijn
meest intieme en transf ormerende ontmoeting met biddende, gelovige, beminnende mensen. Waarom dan Been verband leggen tussen de liturgische teksten
en de sacramenten? En verklaren die
teksten, in dat verband, meestal hun
diepste geheim niet?... De schrijver ber
perkt zich tot de zondagen en tot de
grote feesten; hij haalt de sacramenten
en elk sacrament afzonderlijk op; zijn
korte commentaren, zondag op zondag,
klinken buitengewoon verrassend, ver
nieuwend, en toch eenvoudig. Alleen
jaren van studie en praktijk maken zulk
een overrijk resultaat mogelijk en aanger
past.
Em. Janssen
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LITERATUUR
GOVAART, Th., Het geclausuleerde
beest. — Paul Brand N.V., HilversumAntwerpen, 1962, 224 pp., f 8,90.
In de serie Tweelicht, een Dux-uitgave,
publiceert Th. Govaart onder bovenverr
melde titel twee uitvoerige essays, een
over F. Bordewijk, dat hij als ondertitel
„meesterschap over het monster" mee-geeft, en een over Hugo Claus, dat „de
krakende makelaar" heet. Deze wonderlijke titels worden de lezer in een inleir
dend hoofdstuk duidelijk. „Zoals Hugo
Claus blijft zoeken naar de mogelijkheid
orde to scheppen in de chaos, welke de
mens geworden is," zo tracht Bordewijk
„de monsterachtigheid in de mens onder
bedwang to krijgen." ,,Makelaar" is hier,
volgens een oude betekenis, de steunbalk
die muur of vloer schraagt. — Govaart
is allesbehalve een estheet in de vroegere
zin. Litteratuur is voor hem Been idyllische schoonheidsdroom, dock een levensinzet, een engagement van heel de mens,
een dialoog op leven en dood met leven
en werkelijkheid. Vanuit dit standpunt
schrijft hij zijn indringende essays, waarin het „litteraire" nauwelijks een beurt
krijgt, dock waarin de levenspsychologie.
de bewuste en onbewuste tendensen, aspiraties en visies van een schrijver met
ongewone scherpte en helderheid ontleed
worden. In deze twee studies openbaart
Govaart zich als de op-en-top moderne
criticus, de psycholoog en analyst, die
geheel andere maatstaven hanteert dan
de criticus van twintig, dertig jaar terug.
Ortega y Gasset, Freud, Bodamer en vele
anderen hebben hem beinvloed. Zo is dit
„geclausureerde beest" — het beest in de
wens, waaraan clausules zijn gehecht, die
het toch tot iets anders maken .-- een
boek geworden, dat, ondanks zijn beperking tot twee auteurs, voor menigeen
nieuwe wegen zal openen.
J. van Heugten
KURRIS S.J., F., e.a., Moderne literatuur
in christelijk perspectiel. Serie: God en
mens, onder redactie van het Katechetisch
Centrum Canisianum. r L. C. G. Malmberg, ' s-Hertogenbosch, 1962, 174 pp.,
geb. f 6,15; bij 20 exemplaren a f 4,90.
Het is een ereplicht voor onze katholieke
gymnasia en middelbare scholen, hun
leerlingen de contemporaine letterkunde
kritisch to leren genieten en overwegen.
Docenten in „levende" talen kunnen hierin prachtig samenwerken met godsdienst-

leraren. Met het oog op klassikale bespreking analyseert en synthetiseert dit boekje
twaalf literaire werken (1923-1960),
eerlij k verdeeld over het Groot-Nederlandse, Franse, Duitse en Angelsaksische
taalgebied. Het geeft de inhoud en de
mentaliteit weer, het gaat vrijwel steeds
ook na, hoe de tendens zich uit in het
stijlprocede. Dit laatste is een belangrijk
en vaak vergeten raakvlak van de taalkundig-literaire met de wereldschouwelijke kritiek. — Schoolboeken leert men
pas door het gebruik goed kennen. Maar
in de hoop, dat veel onderwijsinstellingen
het gaan proberen met dit nieuwsoortige
werk, een paar opmerkingen. Het is een
gelukkige opzet, dat de schrijvers steeds
proberen, het christelijk heilsverlangen in
de besproken werken to ontdekken, ook
wanneer dit slechts impliciet, onbewust
is, en samengaat met uitdrukkelijke afwijzing van het authentieke christendom. Op
welwillende wijze, maar verantwoord en
voorzichtig gebeurt dit inzake Francoise
Sagan (107) en Osborne (117) . Ik vraag
mij echter af, of men Kafka (28 v.) , Borchert (68-71), Claus (124) en Anna
Blaman (161) niet to zeer kerstent. Als
men soms duidelijker positie had gekozen
en eigen standpunt meer expliciet tegenover dat van de besproken schrijver had
afgegrensd, was het boek nog bruikbaarder geworden, ook voor individuele leer
tuur. Dan hadden de sympathie (7) en
het vertrouwen (14) tegenover de be-.
sproken auteurs, de open levenshouding
en het respect voor de ander (151) er
enkele onmisbare nuances bij gekregen.
Wanneer Graham 'Greene's bedoeling inderdaad zo is als ze hier wordt weergegeven (47-54) , verdient hij om zijn
zondemystiek m.i. een fulminante terechtP. den Ottolander
wijzing.
SCHNABEL, Ernst, Fremde obne Souvenir, r S. Fischer Verlag, Frankfurt,
1961, 109 pp., geb. DM 5,80.
Vijf verhalen, waarvan het laatste, Die
Ruckseite eines Gedichts, in moderne
stijl de volkomenheid, spanning en eenheid van een klassieke novelle bezit: in
een huisje voor vakantiegangers aan het
strand voltrekt zich voor de eenzame
schrijver hetgeen een dichteres, toen ze
daar ook eens met verlof was, zich voor
die plaats had ingebeeld en met een lied
bezongen. E. Schnabel (geb. 1913,
twaalf jaar op zee, later bij Radio Hamburg, schrijver van drie romans en hoorspelen) ervaart zeer sterk de ongewilde
onthechting van de moderne wens, wiens
snelle verovering en doorkruising van
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alle ruimten hem slechts een kosmos,
geen thuis meer schenkt waar hij wortel
schiet. Hij weet die ervaring in louter
concrete, doch betekenisvolle belevingen
door de lezer to doen delen. A. Deblaere
MUSCHG, Walter, Von Trakl zu
Brecht. Dichter des Expressionismus. -Sammlung Piper, Piper £ Co Verlag,
MV nchen, (1961) , 380 pp., geb. DM
12,80, gekart. DM 9,80.
Aan de bundel van 10 essays geeft het
eerste en langste opstel zijn naam. Het is
merkwaardig: de bekende Zwitserse
professor maakt een synthese van het
expressionisme, van zijn bestreving en
verwezenlijking, die men bij de studie
van de literatuurhistorie onzer eeuw niet
kan ignoreren. Zelfs zijn diepste oorde-len verliezen het contact niet met de
onmiddellijke stijlkritiek en het concrete
voorbeeld. Van de overige essays dienen vooral vermeld: dat over Else Las-.
ker-Schiller, over Karl Kraus' grootse
al-roman Die letzten Tage der Mensch-heit, over de vertelkunst van Barlach en
over Brecht. Hoewel interessant, verr
toont de studie over zijn vriend en be-.
schermeling Hans Henny Jahnn een zer
kere vooringenomenheid: niemand zal
echter een modern literatuurhistoricus
het goed recht ontzeggen zijn voorkeur
to hebben en ook to uiten. In de conclur
sie: Abtransport der Sphinxe, zou men
verwonderd zijn geweest, van Muschgs
cultuurpessimisme over onze tijd niets
terug to vinden. Menig lapidair oordeel
over de waarde en bet^ekenis van het
expressionisme zal men echter nooit verr
geten: de expressionisten gaven ergernis,
sie waren die Letzten, die man ernst
nahm, indem man sie umbrachte.
A. Deblaere
HOHOFF, Curt, Gerd Gaiser. Werk
and Gestalt. --- Carl Hanser Verlag,
M
V nchen, (1962) , 66 pp., 3 buitentekstplaten, DM 3.
Gaiser was eigenlijk tekenleraar: komt
vandaar zijn uitzonderlijk scherpe blik,
die ieder voorwerp plastisch concreet,
maar ook onvervangbaar geheimnisvol
maakt, wanneer hij het bij naam noemt?
Het niet gemakkelijk maar fascinerend
werk, waarvan de uitzonderlijke waarde
vlug internationaal werd erkend, krijgt
in dit essay de eerste beduidende liter
raircritische studie. Een voorstelling van
leven en persoon gaat vooraf; drie nog
niet gepubliceerde stukken: Medusa, Ber
such in Schontal en Steine, volgen de
studie, .--- juwelen van hedendaags pro-
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za en zuiver typerend voor Gaisers blik
en schriftuur. Hohoff bevestigt zijn faam
van degelijk criticus: knap, kort, zakelijk en diep. Zijn ontleding van Gaisers
taal en structuren gebeurt even eerlijk
en vakkundig, als zijn speuren naar het
profiel van de mythologische en cultuurpatronen die, in het werk verborgen,
hem zijn densiteit en surrealistische helderheid verlenen.
A. Deblaere
HILLARD, Gustav, Wert der Dauer. --Hoffmann and Campe Verlag, Hamburg,
(1961) , 200 pp., DM 12, 80.
Bescheiden van uitzicht, rijk van inhoud,
bundelt dit boek een reeks Essays, lie-.
den, Gedenkworte van de tachtigjarige
Hillard. Deze is een echte humanior,
wat niet wil zeggen alleen maar een
verheerlijker van het verleden.. Zijn
geest is jong, zelden zal men iemand met
zoveel helderheid en inzicht en zo origineel gevat onze tijd horen beoordelen.
Zijn voordracht Von dem Werte der
Dauer, to Hamburg gehouden in 1958,
verdient overweging door alwie meent
cultureel geinteresseerd to zijn. We ver.onderstellen, dat deze voordracht ook
pregnant zijn lievelingsideeen bevat,
daar zij haar invloed deed Belden op de
voorstelling van het geheel. Doch bijna
alJe stukken zijn het lezen waard: we
vermelden speciaal de Epilog auf den
deutschen homme de lettres, de spirituele
Rede des Herrn von Stendhal, de essays over Thomas Mann en Wilhelm
Hausenstein, benevens de voordracht
Das dichterische Phanomen in dieser
Zeit.
A. Deblaere
REINHARDT, Heinz Rainer, Roter
Fuchs im gelben Haus. — J. F. Stein-kopf Verlag, Stuttgart, (1961) , 253 pp.,
geb. DM 10,80.
„Verhalen" noemt de S. de 7 hier samengebundelde stukken. Zes ervan zijn
novellen, met het duidelijk omsloten
raam, het uitzonderlijke gebeuren dat op
een bepaalde verborgen betekenis schijnt
to duiden, het ingrijpen van machten die
buiten het bereik van de mens liggen en
die men noodlot, toeval of Voorzienig
heid Akan noemen; die machten eisen echter een norm, waaraan de menselijke reactie, hoe tragisch ook, dient to beantr
woorden om menselijke waardigheid to
bereiken. Die Nacht von Ostern, een
Paasbeleving van reeds verslagen solr
daten in een vijandig land, Ludmilla
Tatjana en Die Vogelscheuche zijn de
beste, ais Stijl, beheersing van het gegeyen, en sobere evolutiekracht; ze spelen
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alle drie aan het Oostf ront in de laatste
oorlog. Het eerste verhaal, dat de titel
aan de bundel geeft, is het zwakste: de
auteur zal zelf wel voelen, dat hij het
beter niet had laten afdrukken. Het ber
handelt de waanzinscrisis van Van Gogh
to Arles na de breuk met Gauguin: de
grootste f out bestaat er wel in, dat het
gegeven als stream of consciousness
wordt behandeld; is een aanval van
waanzin op zichzelf al een bravourstukje voor dergelijke techniek, hoe zal men
ze van binnen uit beschrijven als de
mens die ze krijgt Van Gogh heet? --tenzij men aanneemt dat het eigen liter
rair genie dat van de schilder wel aan
kan .... Precies de grootste schrijvers
zullen zich ervoor hoeden, het innerlijk
leven van een nog groter genie met deze
techniek to willen bemeesteren (zelfs
voor een uitgevonden genie steekt Th.
Mann zich nog liever weg achter de obr
servaties van Zeitblom) . De andere verhalen zijn echter waardevol.
A. Deblaere
HOFFMANN, E. T. A., Letzte Erz" lungen, I. .-- Poetische Werke, Bd XI,
Walter de Gruyter € Co Verlag, Berlin, 1961, 246 pp., geb. DM 21.
Hoffmanns laatste verhalen zijn minder
populair, waarschijnlijk omdat ze evolu
eerden naar een Stijl en structuur, die
zijn tijdgenoten wat vreemder moest
voorkomen, ons modernen echter des to
nader staat. De Elementargeist bv, verr
enigt de beste trant van de hedendaagse
Engelse spookverhalen met een motief
dat uit de dieptepsychologie komt (maar
geschreven in het eerste kwart van de
vorige eeuw!) en dit alles in de bemin
nelijke romantische stijl, die ongebreidelde passie en fijne ironie verenigt. Deze
bundel bevat nog: Haimatochare, Die
Marquise de la Pi vardiere, een voorr
loper van onze psychologisch e detective romans, Die I rrunggen, trouwer in de
trant van H.'s vroegere verhalen, met
het van de auteur bijna afgedwongen
vervolg Die Geheimnisse, en de pure
zwarte gruwel- en passierromantiek van
Die Dauber. Een prachtige uitgave.
A. Deblaere
HARTLEBEN, Otto Erich, Der gast#reie
Pastor, — Langen-Muller's kleine Ger
schenkbi cher 103. Albert Langen --- Georg Muller, M
V nchen, 68 pp., geb. 3,80
D.M.
Toen Hartlebens werk samen met dat
van zijn naturalistische tijdgenoten uit de

mode geraakte, voorspelde Hermann Bahr
hem een tweede jeugd. In deze humoreske
treft ons thans de mildheid van de goed,geluimde satire, samen met de strengste
stilering in de lichte vorm, meer dan het
realisme van de qui-pro-quo historie.
Geillustreerd met humoristische lijntekeningen van Fritz Fischer.
A. Deblaere
BACH, Rudolf, Leben mit Goethe. Gesammelte Essays. Faust-Tagebuch. —
Carl Hanser Verlag, M
V nchen, 1962,
351 pp., D.M. 13.80.
LEPPMANN, Wolfgang, Goethe and
die Deutschen. Vom Nachruhm eines
Dichters. — Verlag W. Kohlhammer,
Stuttgart, 1962, 296 pp., D.M. 9.80.
Van de in 1957 overleden acteur-intendant R. Bach worden hier de voornaam^
ste Goethe-essays ( over Prometheus,
Stella, I phigenie, het Nausikaa-plan, de
^elegie Euphrosyne, Die naturliche Tochter, Pandora en over zijn verblijf to
Dornburg (1828) gebundeld. S. bedoelt
niet een verse interpretatie of de suggestie van nieuwe aspecten, maar hij
onderstreept de biografische en artistieke
elementen die de eenheid vormen. Het 2e
deel (dat bovendien de vaak to lyrischfe
expressie mist) is daarom veel belang^rijker. In zijn ,,Faust-Tagebuch" behan
deft S. progressief van scene tot scene,
van monoloog tot repliek, de inhoud, de
vorm en de betekenis van Faust I (volledig) en Faust II (afgebroken door S.'
dood) .
Ook W. Leppmann wil niet allereerst een
nieuw Goethebeeld ontwerpen, maar wel
in literairsociologisch perpectief nagaan
hoe Goethe door zijn landgenoten onthaald werd. Hij onderzoekt hoe op diens
publikaties werd gereageerd, eerst door
de tijdgenoten, daarna van Metternich
tot Marx; hij geeft een overzicht van
doel en waarde der eerste biografen, gaat
Goethes invloed na op de muziek, zijn
onthaal door de fysici en cultuurcritici
(W. Dilthey, F. Nietzsche). Hij besluit
met twee merkwaardige hoofdstukken,
over de literaire (bij F. Grillparzer, G.
Keller, F. Hebbel, G. Hauptmann, H.
Carossa, W. Bergengrun, R. M. Rilke,
H. von Hofmannsthal, Th. Mann, H.
Hesse, R. Musil, H. Broch, E. Junger en
A. Schweizer) en de wetenschappelijke
visie op Goethe. Deze laatste behoudt bij
H. S. Chamberlain en F. Gundolf het alr
gemene beeld als bedoeling, maar na hen
komen de diverse specialiteitsaspecten
aan bod, bij H. A. Korff „geistesge-
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schichtlich", bij G. Reitz sociologisch, bij
E. Ludwig psychoanalytisch, bij F.
Muckle, E. Kuhnemann en F. Muckerr
mann religieus. Na de nationaalsocialisr
tische en marxistische vervormingen,
komt hij langs K. Jaspers bij Goethes
huidige betekenis, zoals geformuleerd
door K. Vietor, E. Staiger, B. Fairley en
vooral H. Meyer. In dit relatief dunne
boek zit een volledige inventaris van wat
en hoe ooit over Goethe werd gedacht.
De rijke inhoud wordt met gezondrprettige loslippigheid meegedeeld.
C. Tindemans
HANSEL, Johannes, Biicherkunde fiir
Gerinanisten. Studienausgabe. — Erich
Schmidt Verlag, Bielefeld, (1961) , 132
pp., DM 8,60.
Hansels grote bibliografie vindt men wel
in bibliotheken, dock welke hulp betekent een beknopte handboekuitgave niet!
De eerste hootdstukken, die de algeme
ne werken over taalr en literatuurwetenschap bevatten, en de laatste, met bibli^
ografie van vergelijkende letterkunde en
de voornaamste tijdschriften, zullen overigens niet slechts voor Germanisten
welkom zijn. Hoe radeloos voelt zich
soms de studax, niet wetend hoe hij aan
de beste werken over een bepaald onderwerp kan geraken, of aan de recentste uitgaven ervan. Dank zij dit handboek kan hij reeds een eerste schifting en
keuze maken; het is bijgewerkt tot en
met de publikaties van begin 1961. Kostbare nota's geven soms de inhoud aan,
of verwijzen naar andere werken, die
samen met het geciteerde to raadplegen
zijn. 801 titels zijn behandeld; een goed
register vergemakkelijkt het raadplegen.
A. Deblaere
SCHONFELD, Herbert, Die Spuren
Gottes. — J. Knecht, Frankfurt, 1962,
244 pp., DM 10.80.
De twee voornaamste figuren van dit
boek .-- een nude priester ten tijde van
de Aufklarung en een protestantse theo
logiestudent van onze tijd — zoeken tevergeets naar een bevredigend antwoord
op de kwellende vraag: hoe kan men ger
loven dat God tegelijk goed en almachtig
is, wanneer Hij blijkbaar zoveel lijden
laat bestaan? Beiden komen ze tot de
overtuiging dat Gods almacht slechts
zeer betrekkelijk en pover is, en dat men
erin moet berusten in Gods mederlijden
to geloven. Aangezien beiden uit eerlijk
heid hun opinie terzake publiek uiten,
word en ze ontslagen. De langzame groei
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van het geestelijk conflict is op Iascinerende wijze beschreven, als een gaande^
weg onontkoombare en onoplosbare evolutie. De auteur stelt het voor als werr
den deze twee verhalen door een derde
persoon, een augustijnermonnik, gelezen,
die dan de moeilijke taak toebedeeld
krijgt, op het einde van het boek, in een
paar bladzijden, de ,oplossing' van het
probleem der beide zoekenden, duidelijk
en klaar mee to delen. Dit is evenwel
niet gelukt. De lezer blij tt met het probleem opgescheept zitten: iets van de
radeloosheid van de priester en de student is in hem gevaren, en door de paar
vrome beschouwingen van de monnik
raakt hij die zo maar niet kwijt. Om die
reden kan het boek bij sommige lezers
wel enige verwarring stichten. H. Jans
KAISER, Joachim, Grillparzers dramatischer Stil, r Carl Hanser Verlag,
M
V nchen, 1961, 176 pp., D.M. 10.50.
MAY, Kurt, Faust II. Tell. In der
Sprachform gedeutet. — Carl Hanser
Verlag, M
V nchen, 1962, 310 pp., D.M.
16.80.
Beide auteurs beoefenen de methode der
vorminterpretatie. Prof. K. May behoor-de (le druk in 1936) met dit werk zelfs
tot de initiators van de toen nieuwe
richting in de literatuurwetenschap. Zij
gaan uit van het Principe (nu al mode
geworden) een literair geheel pas dan
als kunstwerk to kunnen verstaan, wanr
neer men van de structurele en morfolo^
gische samenhang der taalkundige realisatie uitgaat. De reeks waarin de essays
uitkomen ( door K. May, intussen overle^
den, en W. Hollerer geredigeerd) draagt
dan ook als vlag: Literatur als Kunst".
J. Kaiser werkt progressief; hij verstrekt
van het alzonderlijke vers, zoekt bouw^
schemata in de dialoog op, achterhaalt
de methode in de taferelenschikking en
eindigt bij bedrijf en drama als totaliteit.
Hij voegt er nog een kapittel aan toe
over Grillparzers persoonlijkheid. De bevindingen documenteren zijn stelling van
Grillparzers betekenis als overgang tusr
sen het klassieke en het moderne drama.
K. May werkt niet volgens Kaisers pirar
mideprocede; hij onderzoekt in de 5 be^
drijven telkens de metriek, de bouw en
de afwisseling in de versmaat, de akoestische en grammatikale componenten van
de taal. Naast methodologisch model, is
het werk zowel voor de strikte Goether
studie als voor de problematiek in het
klassicisme van groot belang.
C. Tindemans
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KUNST EN
CULTUUR
FORSTER, Kurt W., Benedetto Antelami; GROHN, Hans W., Piero della
Francesca. --- Hirmer Verlag, Munchen,
21 pp. + 48 pl., DM 9.50 en 28 pp. +
40 pl., DM 12.50.
Uitstekende monografieen over twee van
de grootste Italiaanse kunstenaars: de
romaanse beeldhouwer Benedetto Antelami, wiens werk men vooral in Parma kan
bewonderen, en de diepzinnige renaisf
sanseschilder Piero della Francesca,
wiens werk culmineert in de fresko 's van
de San Francesco to Arezzo. H. W.
Grohn en K. W. Forster houden zich in
hun inleiding dicht bij de illustraties, die
in kleur.. en zwartwitreprodukties een
goed beeld geven van het getoonde werk.
G. Bekaert
WEIXLGAERTNER, Arpad, Griinewald. r Verlag A. Schroll, WenenV nchen, 1962, 140 pp., 114 pl., 6 kpl.,
M
geb. DM 26.—.
In het nawoord op dit postuum werk
zegt de uitgever dat hij er in de geest van
de auteur een gebruiksboek van heeft
willen maken waarin men a11e gegevens
die over Grunewald beschikbaar zijn
samen kan vinden. Deze rijke en objecr
tieve informatie is dan ook het eerste
wat bij de lectuur van dit merkwaardige
standaardwerk opvalt. De Weense kunsthistoricus is hier werkelijk op de eerste
plaats — zoals E. Panofsky het in zijn
presentatie zegt r historicus geweest,
iemand met eerbied voor het detail;
overtuigd van de noodzaak van een
grondige bronnenstudie; bescheiden het
zekere van het onzekere onderscheidend;
er op uit om het individuele fenomeen
in zijn samenhang to plaatsen zonder het
daarom in zijn individualiteit to laten
vervagen. Maar geheel die positieve stun
die is vervuld van een connatureel aanvoelen en een warme sympathie, die de
Meester van het Isenheimeraltaar tot een
levende getuigenis voor onze eigen tijd
G. Bekaert
laat uitgroeien.
BERGER. Wilhelm, Schulbau von Heute fur Morgen. r Musterschmidt-Verlag, Gottingen, 184 pp., 232 pl., geb.
DM 38.
Een pedagoog gnat uit van de nieuwe inzichten en methodes in de opvoeding en
stelt zich de vraag naar hun behuizing.
Alle belangrijke vraagstukken komen ter
sprake: de plants van de school in het

stadsplan; de inwendige organisatie van
het schoolgebouw; de inrichting van de
verschillende klaslokalen; de aanpassing
van oude gebouwen aan de nieuwe opr
vattingen. Over de eigenlijke bouwkunstige vorm heeft de auteur het niet. Hij
brengt echter aan alien die met scholenbouw begaan zijn, waardevolle elementen voor een inzicht in het bouwproG. Bekaert.
gramma.
Architektur-Wettbewerbe. — Hft. 29.
Die internationalen Theaterwettbewerbe
"sseldorf + Essen..-- Hft. 30. Gymnasien and Mittelschulen. — K. Kramer
Verlag, 98 pp. en 136 pp., rijk geill.
In de serie Architektur--Wettbewerbe
worden, zoals het de naam zelf zegt, bij^na uitsluitend prijsvraagprojecten gepubliceerd, soms met betrekking op een
prijsvraag, meestal in verband met een
bepaald programma. Het nummer 29 pur
bliceert de ontwerpen die werden inger
diend voor de internationale prijsvragen
voor de schouwburgen van Dusseldorf
en Essen, waaraan o.a. Aalto, Neutro,
Weber, Schwarz, Hentrich-Petschnigg,
Pfau, Schwippert deelnamen. Voor wie
zich voor de uitbouw van het moderne
theater en voor architectuur in het algemeen interesseert is een vergelijking van
deze ontwerpen wet zeer verrijkend. De
inleiding op het nummer is van J. Joedicke. Het bevat een uitvoerige biografie
over hedendaagse theaterbouw. .-- Het
nummer 30 bevat een twintigtal ontwer^
pen voor scholen. De ontwikkeling van
de scholenbouw voor zover ze in die
projecten is uitgetekend, wordt becom
mentarieerd door G. Behnisch. Het nummer bevat eveneens een kostbare bibliografie van publikaties over het onderwerp verschenen tussen 1950 en 1960.
G. Bekaert
Jahresring 62/63. Beitrage zur deutschen
literatur and Kunst der Gegenwart. —
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 407
pp., 32 pl., 7 klpl., geb. DM 12.—.
Een dergelijk jaarboek moet men nemen
zoals het komt en zich niet al to zeer afvragen of en in hoever het een getrouwe
Spiegel is van het Duitse cultuurleven in
het afgelopen jaar. Men moet het toetsen
op de waarde van zijn bijdragen. In het
geval van de Jahresring 62/63 is die
waarde zonder twijfel een voldoende
verantwoording voor de uitgave. Het
boek begint met een fragment van
Hauptmann ,Aus der Lebensgeschichte
des Venezianers' met een studie erover
van H.-E. Hass. Daarop voigende en-
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kele oorspronkelijke studies over litera
tuur en beeldende kunsten (o.a. H. E.
Nossack: Der Mensch in der heutigen
Literatur; K. Krolow: Lyrik and Landschaft; C. Linfert: Kontemplation --- eine
Queue der Malerei; K. Stromberg: Das
Kunstmuseum heute) . Het grootste gedeelte van het boek is gewijd aan dichtKunst en scheppend proza. In het laatste
deel wordt de actualiteit van het afgelor
pen jaar vrij kort afgehandeld met de
herdenking van de afgestorvenen vooral
uit de wereld van de beeldende kunsten
(o.a. W. Gilles, R. Schwarz, E. Bu
schor) en met een paar kronieken over
toneel, ballet en muziek.
S. Heester
GEPTS, Dr Gilberte, Beelhouwkunst in
Belgie. .-- Uitg. Helios, Antwerpen,
1962, 90 pp., 36 ill., geb. 160 F.
Het tweede deel van de reeks Kunsten
en Wetenschappen, waarin vorig jaar
het boek van Jan Walravens over de
hedendaagse schilderkunst in Belgie is
verschenen, gaat over de Belgische moderne beeldhouwkunst. Prettig en rijk
gepresenteerd als zijn voorganger mist
dit boek wat het voorgaande zo waarde^
vol maakte: de vlotte beheersing van de
stof. In dit boek krijgt men geen duidelijk overzicht van de werkelijke situatie
van de Belgische beeldhouwkunst, al zijn
de afzonderlijke analyses van kunstenaars en werken wel gevat. Het boek
vult echter, ook al voldoet het niet hele-maal, een leemte in de zeer povere
Vlaamse kunstliteratuur.
G. Bekaert
Gro3se Kulturen der Fri hzeit. — BANTI, Luisa, Die Welt der Etrusker. — G.
Kilpper Verlag, Stuttgart, 310 pp., 119
pl., geb. DM 29.50.
LUKAN, Karl, Land der Etrusker. —
Verlag A. Schroll, Wenen-Munchen, 144
pp., 123 pl., geb. DM 24.—.

In zijn Romeinse Geschiedenis van 1854
noteert Mommsen ergens dat het er niet
zozeer op aankomt to allen prijze to achterhalen waar de Etrusken vandaan zijn
gekomen als wet zich toe fie leggen op
de studie van hun geschiedenis. Dit
standpunt maakt Luisa Banti, professor
van Etruskologie en Italiaanse Oudheid
aan de universiteit van Florence, tot de
hare. Zij laat alle hypothesen over herkomst en interpretatie van de taal der
Etrusken voor wat ze zijn en besteedt
haar volle aandacht aan de rijke resten
die de Etruskische beschaving heeft nar
gelaten, tit de nauwgezette studie van
de verschillende nederzettingen en een
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onderlinge vergelijking ervan groeit het
beeld van een levendige en complexe
cultuur, die open stond voor alle invloeden welke haar uit de omringende culr
tuurcentra toekwamen. Zoals in de overige delen van deze voortreffelijke serie
is ook bier de illustratie voortreffelijk en
van uitgebreide verklaringen voorzien. --Een uitstekende aanvulling op het boek
van Banti vindt men in dat van Karl
Lukan. Minder synthetisch bedoeld ber
schrijft de auteur de rijkste vindplaatsen
van de Etruskische archeologie. Hij doet
dit zeer praktisch met concrete aanduidingen voor wie eventueel een archeolo-gische tocht in het land van de Etrusken
wil ondernemen. De illustratie is even
eens meer gericht op de vindplaatsen
en hun situatie in het Italiaanse land-^
schap dan op de afzonderlijke kunstwerken die men er heeft gevonden en die
nu in de musea worden bewaard. Maar
ook die musea betrekt Lukan in zijn
overzicht.
G. Bekaert
ROSSEL-MAJDAN, Karl, Rundfunk
and Kulturpolitik, Emn Beitrag zur Kultursoziologie. — Westdeutscher Verlag,
Koln-Opladen, 1962, 158 pp., 27 pl. 22
tab., D.M. 21.
Aan de hand van statistieken, tabellen
en grafieken peilt deze Oostenrijkse beoefenaar van de radiowetenschap in een
aantal belangrijke hoofdstukken (o.m.
„Der Rundfunk als Sozialf aktor and so
ziales Faktum", „Aufbau, Kontrolle and
Statistik des Programmas", „Individuelle
Meinungroffentliche Meinung") naar
mogelijkheden en opdracht van het ra
dio-instituut als cultuurinstrument. Hij
steunt daarbij op een jarenlange ervaring
in internationale organismen en op zorgr
vuldige demoscopische onderzoekingen,
terwiji hij steeds weer de nadruk legt op
de technologische aspecten die erbij betrokken blijven. Vooral het 3e program
ma, thans door de meeste zenders inge^
schakeld, wordt grondig geanalyseerd.
Voor radiomensen een onmisbaar boek.
C. Tindemans
Reclams Kunst "hrer, Italien Bd V. Rom
and --Latium. ^-- Reclam Verlag, Stuttr
gart, 1962, 598 pp., 54 tek., 64 ill., geb.
DM 16.80.
Een Reclam-Kunstfuhrer is een model
in zijn soort: bondig, maar zeer nauwkeurig, geeft hij tezamen met een beschrijvend oordeel van de monumenten
een maximum aan informatie. Het
nieuwe deel over Rome en Latium werd
verzorgd door A. Henze. Achtereenvol-
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gens behandelt het Rome in de Oudheid,
de kerken en kloosters, de profane gebouwen, de straten en pleinen de musea,
Vatikaanstad. Dit neemt een vierhonderd pagina's van dit boek in beslag.
Het tweede deel aan Latium gewij d is alfabetisch naar de naam van de verschillende lokaliteiten gerangschikt. In een
aanhangsel vindt men, zoals in de ove
rige delen van deze serie, een lexicon
van vaktermen, een namenlij st van de
besproken kunstenaars, een plaatsnamen-register. Het geheel is van goede i11uG. Bekaert
straties voorzien.

POLITIEK
Die Russische Intelligentsia, herausg. von
Richard PIPES. -- W. Kohlhammer,
Stuttgart, 1962, —230 pp., DM 9.80.
De houding van Kroetsjev in de wereld-.
politiek wekt geregeld verbazing: zijn
ontmantelen van de sovjetische bases op
Cuba zonder Amerikaanse tegenprestaties, het leveren van Migs aan India dat
in oorlog is met communistisch China,
zijn telkens weer opflakkerende ruzie met
Mao-Tse-Toeng, bepaalde uitlatingen
over coexistentie van kapitalisme naast
communisme, het aanvaarden van inspectoe op sovjetisch grondgebied, enz., het
lijkt allemaal in strijd met onze gevestigde
opinie over Sovjet-Rusland. Wat gebeurt
eigenlijk in de Sovjet-Unie? De ultieme
uitleg zou wellicht kunnen liggen bij de
sterk geevolueerde Russische intelligentsia. Daarom is dit boek zo belangrijk.
Onder leiding van Richard Pipes, een
Pool die nu professor is aan de Harvard
University, verschenen in 1960 in het
Engels, en nu in het Duits een dozijn arr
tikelen van specialisten in Russische aanr
gelegenheden. Zij gaan zowel de oorsprong na van de Russische intelligentsia
in de 19e eeuw als Naar verdere ontwikkeling sinds 1917, met de grote crisis in
1929---1932, en de geleidelijk toenemende
vrijheid sinds 1953 en vooral sinds 1956.
Officieel is de intelligentsia in de SovjetLInie „een klasse bestaande uit mensen
die zich beroepsmatig met geestesarbeid
bezig houden". De Sovjets zijn wel gedwongen geweest de huidige intelligentr
sia, die voor een deel van de tsaristir
sche nog afstamt, weer speelruimte to
gunnen op kunstgebied en op wetenschappelijk gebied, om cultureel en technisch niet hopeloos achterop to geraken
ten opzichte van de kapitalistische mo-

gendheden. Wie „Dokter Zjivago" van
Pasternak, of „De wens leef t niet van
brood alleen" van Dudinzew, of ,,Taur
wetter' van Ilja Ehrenburg heeft gelezen,
krijgt toch wel enig inzicht in hetgeen
voor het ogenblik in de Sovjet-Llnie ger
beurt. Maar duidelijker wordt het beeld
wanneer wij de sovjet-cultuurmensen, de
z.g, intelligentsia zelf in vo11e evolutie
zien, zoals in deze gebundelde artikels
opvallend duidelijk naar voren koint.
M. Dierickx
JENNINGS, Sir Ivor, Party Politics, I.
Appeal to the People. --- Londen, Camr
bridge University Press, 1960, 388 pp.,
45 s.
Dit is het eerste deel van prof. Jennings'
magistrale trilogie over de partijenpolitiek in een democratisch stelsel, en meer
bepaald in Engeland. Dit deel bespreekt
de verkiezingen, in theorie en in de
praktijk. (Het tweede zal handelen over
de interne partijrorganisatie; het derde
over de ideologie van het partijenstelsel).
Achtereenvolgens worden onder de loep
genomen: de kiesdistricten, de kiezers,
de electorale methoden, corruptie, mas
sabeinvloeding, indirecte propaganda
( met een interessant hoofdstukje over de
Kerken als propagandarorganen) , en de
klassieke publiciteit die partijen in kiesperiodes maken (redevoeringen, pamfletten, enz.). Aan het eind van zijn werk
argumenteert schr, enige thesissen, die
hij uit het feitenmateriaal heeft menen to
mogen afleiden.
M. Grammens
PSYCHOLOGIE
EN FILOSOFIE
LEIST, P., Existenz im Nichts. Versuch
einer Analyse des Nihilismus. .-- Manz
Verlag, M
V nchen, 1961, 275 pp., f 18,35.
Der Mensch im Bann der Bilder. Verfuhrung oder Geleit? .-- Manz Verlag,
M
V nchen, 1962, 181 pp., f 14,80.
Op weg naar de liefde. Verandering en
rij ping. (Oorspronkelij ke titel: Auf dem
Weg zur Ehe.) --- P. Brand, Hilversum/
Antwerpen, 1962, 127 pp., f 6,90.
Leist die in ons land wel het meest bekend is door zijn boek „Ontmoeting der
geslachten". heeft de daarin ontwikkelde
gedachten uitgewerkt en verduidelijkt in
„Op weg naar de liefde". Het is een
boekje geworden, waarin op zeer edele
wijze de betekenis van de geslachtelijk-heid en de opgave van het huwelijk wordt
getekend. Wel eist het een bijzondere
toeleg van de lezer om de terminologie
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welke in verband met het geslachtelijke
wordt gebruikt to vatten en aldus ook de
bedoeling van de auteur to begrijpen. De
boeken „Existent im Nichts" en „Der
Mensch im Bann der Bilder" horen bij
elkaar in die zin, dat er eenzelfde visie
in wordt uitgewerkt. In velerlei vorm
wijst de auteur storingen en verval aan
in het menselijke bestaan in onze dagen.
Hij wijst op een zelfgenoegzaamheid en
een machtstendens, die samengaan met
blindheid voor het mysterie dat zich in
het waarachtige menselijke bestaan laat
bevroeden. Met groot talent weet de
schrijver zijn lezers to richten naar dit
mysterie. In zijn teksten bundelen zich
wijsgerige, religieuze en esthetische inspir
ratie, die in sommige passages tot een
bijna profetische oproep leiden. De auteur
deelt in „Der Mensch im Bann der Bilder"
uitdrukkelijk mee, dat hij een sterke invloed ondergaan heeft van Martin Heid^
egger. Het is ongetwijfeld een verdienste
van Leist, dat hij zeer rijke gedachten, die
hij althans ten dele dankt aan Heidegger,
op zo suggestieve wijze wist to verwoorJ. M. Kijm
den.
ESSER, Dr. P. H., De wereld der dromen. ^- J. H. Kok, Kampen, 1962, 259
pp., f 12,50.
Overzicht van psychologische opvattin-.
gen aangaande de dromen met een bijzon-.
der accent op de opvattingen van Freud
en Jung. Talrijke voorbeelden illustreren
de uiteenzettingen. Het boek is geschreyen voor een breed publiek en het voor^
ziet dan ook ruimschoots in de behoefte
aan informatie over dieptepsychologische
theorieen die noodzakelijk is voor het
begrijpen van de leer over de dromen. De
persoonlijke visie van de auteur blijft
nogal vaag, maar men krijgt de indruk
dat met de eenheid van het menselijk hestaan to weinig rekening is gehouden.
J. M. Kijm
BLIHLER, Prof. Dr. Ch., De menselijke
levensloop als psychologisch probleem. —
Bijleveld, Utrecht, 1962, 200 pp., f 11,90.
Een zeer verzorgde vertaling van de
tweede druk van dit bekende werk van
Ch. Buhler, waarmee zij een zeer belang..
rijke bijdrage heeft geleverd voor de uitbouw van de psychologie van de menselijke levensloop. Hoewel sterk biologisch
georienteerd, heeft zij een typisch psychologisch gezichtspunt geboden met haar
beschouwingen over de „bestemming".
Een verrijking van de reeds zo indrukwekkende reeks psychologische publicaties van Bijleveld.
J. M. Kijm
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CHOR^iS, Prof. Dr. A., Het beeld van
de mens in de oude biografie en hagiografie. r– Uitg. Leopold, Den Haag, 1962,
264 pp., f 13,90.
Dit werk is in zeker opzicht een voortzetting van de studies, waarmee Chorus
zich bezig hield in zijn karakterkunde en
vooral in „Psychologie van de menselijke
levensloop". De zorgvuldige materiaalverzamelingen, welke voor deze boeken
werden gemaakt, moesten wel vragen
doen rijzen over het menselijk bestaan en
de beschrijving ervan in verschillende
tijden. Nu Chorus in zijn laatste boek uitdrukkelijk op deze kwestie is ingegaan,
heeft hij op boeiende en zeer gedocumen,teerde wijze aangetoond, wat hij in zijn
eerste woorden uitspreekt: „De mens is
het onzekerste wezen en zijn beeld is aan
voortdurende wijziging onderhevig". r
Voor zijn bewijsvoering gaat hij in op
teksten van Tacitus, Suetonius en Plutarchus, waarbij als contrast een modern
auteur als Strachey wordt besproken. De
bijzondere problematiek van de hagiografie wordt gedemonstreerd aan „Het
leven van Antonius" door Athanasius en
o.a. de levensbeschrijving van de H. Lodewijk door Joinville en die van Thomas
More door Roper. Het is een boek ge
worden, dat zowel door zijn conceptie en
opbouw, als door beheersing van de stof
en zijn vormgeving bijzondere waardering
verdient.
J. M. Kijm
LEWIS, E., Children and their religion.
'-- Sheed and Ward, London/New York,
1 962,
316 pp.
Een groot deel van dit boek is gewijd aan
een uiteenzetting over de theorie van
Jung, waarbij de schrij Ester bij zonder
steunt op het werk van V. White O.P.,
aan wie haar boek ook is opgedragen.
Gebruik makend van deze inzichten en
van een rijke ervaring met kinderen verworven in een psychotherapeutische
praktijk, beschrijft zij in het tweede deel
van haar boek de ontwikkeling die kinderen en jeugdigen doormaken. Aansluitend
op deze beschrijving geeft zij in drie
hoofdstukken wenken voor de godsdien-.
stigrzedelijke vorming. Wij zouden een
bedenking willen maken tegen Naar voorstel om voor jonge kinderen bijzondere
nadruk to ieggen op de kinderjaren van
Jesus, maar overigens zijn haar voorstellen en aanwijzingen goede richtlijnen. In
sommige opzichten vertoont het boek een
duidelijke eenzijdigheid, b.v. waar gesproken wordt over de groei van de intelligentie, en ook in de voorbeelden die
yank ontleend zijn aan de psychothera-
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peutische praktijk, maar vooral door de
nauwe binding aan de gezichtspunten van
de door Jung ontwikkelde theorie.
J. M. Kijm
TRIMBOS, Dr. C. J. B. J., Misdaad zon^
der straf? Opstellen over criminaliteit en
geestelijke gezondheidszorg. — Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1962, 68 pp.,
f 1,90.
In deze brochure van de Serie „Geestelijke Volksgezondheid" wil Dr. Trimbos
aantonen, dat een rechtsbestel, dat hoe
dan ook nog steeds mede gebaseerd is op
vergelding door straf, niet langer verenigbaar is met werkelijke zorg voor welke
mens dan ook. In drie voordrachten, ten
dele reeds elders gepubliceerd, werkt hij
dit thema uit: straf en rechtspraak in het
algemeen, sexuele criminaliteit en reclassering. De brochure is boeiend geschreven
en verschillende facetten van ooze rechtspleging worden uitstekend belicht, maar
aan het wezen van de straf wordt o.i. to
weinig aandacht geschonken. Vanuit een
diepere bezinning daarop zou men toch
wel tot meer genuanceerde uitspraken
komen wat betreft de bezwaren, die de
geestelijke gezondheidszorg tegen de bestaande strafrechtspleging in kan brenA. van Kol
gen.
VRIES, S.J., Joseph de, La pensee et
1'e"tre. Line epistemologie. r Nauwer
laerts, Leuven, 1962, 478 pp., 290 BFr.
In 1937 verscheen van P. de Vries Denken and Sein, de neerslag van de curr
sussen die de auteur gaf over kennisleer.
La pensee et l'etre is Been loutere verr
taling hiervan maar een grondige bewerking. De gehele uiteenzetting wil vooral
zijn een onderzoek naar de waarde van
de menselijke kennis. Hiermee bedoelt
schr. dat zijn epistemologie een samenr
spraak wil zijn met het fenomenisme van
Hume, met het agnosticisme van Kant,
met het idealisme; en wel zo dat in deze
dialoog niet de gehele thomistische leer
van to voren verondersteld wordt. De
auteur wil integendeel door een beroep
op de onmiddellijke ervaring van „Sachverhalte" in ons bewustzijn, de waarde
onderzoeken zowel van de thomistische
thesissen als van de andere filosofieen.
Hij behandelt de traditionele vragen van
de kennisleer: wat is zekerheid, welk is
de waarde van universele principes, hoe
wordt het realisme kritisch verantwoord,
waarin bestaat de waarde van het unir
verseel begrip; hoe leidt dit alles tot de
stelling dat de metafysica mogelijk is als
L. Van Blade!
wetenschap.

I BIOGRAFIE
CARROUGES, Michel, Charles de Foucauld. De mystieke ontdekker. (Charley
de Foucauld, explorateur mystique) .
Vertaald door Frans A. Lenders. — Patmos, Antwerpen, 1962, 254 pp., F. 120.
Het belang van deze uitstekende biografie ( door R. Voillaume ingeleid) ligt in
het gelovig realisme van de auteur. Hij
volgt zijn held, tracht hem bij elke stap
to begrijpen; hij volgt hem verder, en
ziet hem de universele kleine broeder
worden.. De man namelijk die, van dienstbaarheid tot dienstbaarheid, de laatste
plaats innam en de algemeenrdienende
wend: met alle geschikte middelen, met
het nuchtere en beslissende temperament
dat ook kan bevelen; maar zó dat zijn
eenzaam voorbeeld een talrijke schaar
van volstrekt--dienenden kon voorafgaan! Een altijd zakelijk realist, en een
altijd absoluut mysticus! Een biddende
die, van het bidden uit, des to meer werk
verzette en dieper ingreep. .-- De vertaler heeft de levendige Franse verteltrant willen behouden; hij slaagde niet
Em. Janssen
tenvolle.
BELL, Vicars, Steep Ways and Narrow.
.-- Faber, London, 1963, 106 pp., 13 sh.
6 d.
Dit korte en dure boekje is „a layman's
autobiography " . Het dient goed verstaan
to worden; schr. toch beperkt zich tot een
levendige beschrijving van de presbyteriaanse sfeer waarin hij opgroeide, om
dan to verhalen hoe hij via ongeloof zijn
tehuis vond in de Staatskerk. Het grootste gedeelte van deze autobiographie
wordt echter in beslag genomen door een
niet al to diepgaande apologie ten gunste
W. Peters
van de Anglikaanse kerk.
WARD, Maisie, Caryll Houselander. —
Sheed and Ward, London, 1962, 329 pp.,
12 sh. 6 d.
Terwijl velen de naam Caryll Houselander, vooral in de eerste jaren na de oorlog, zullen zijn tegengekomen en mogelijk
kennis hebben gemaakt met haar godsdienstige boeken, is de persoon zelf voor
de meesten verborgen gebleven, zoals dit
meer met schrijvers geschiedt. Nu, acht
jaren na haar vroege dood ^--- ze was
even in de vijftig •— vertelt Maisie Ward
het verhaal van Naar leven met zijn twijfels, zijn ongeloof en zijn geloof, zijn duis-

BOEKB$SPREKING
ternis maar ook uitzonderlijk licht, met
vele ups en downs, en vooral met zijn
passie om goed to doen en de mensen to
helpen. De levensschets is misschien net
iets to lang uitgevallen, en misschien met
net jets to weinig objectiviteit geschreven.
Maisie Ward was jaren lang een goede
vriendin van de artistieke Caryll, en gaat
naar onze smaak nu en dan to ver bij het
aanhalen van brieven en dagboek. Als
kennismaking met en inleiding op het
Leven en het werken van deze vrouw is
het een verdienstelijk (pocket-) boek.
W. Peters

MORAAL
TRIMBOS, Dr. C. J. B. J., Samen leven
in huwelijk en gezin. — Paul Brand N.V.,
Hilversum-Antwerpen, 1962, 226 pp.,
f 8,90.
Nog in hetzelfde jaar, waarin „Gehuwd
en ongehuwd" verscheen en zelfs z'n 7e
druk beleefde, komt Dr. Trimbos wederom onze aandacht vragen voor huwelijk
en gezin, zij het op geheel andere wijze.
Dit boek richt zich niet rechtstreeks tot
de lezer en diens eigen gehuwde of ongehuwde bestaan, maar poogt weer achtergronden, structuren en grote lijnen in de
ontwikkeling van huwelijk en gezin tot
op heden op to sporen (p. 9) . Het bestaat
uit vier hoofdstukken: terugblik op het
westerse gezin, ons huwelijk in de maak,
ons gezin in de maak, de verbondenheid
in huwelijk en gezin. Met de hem eigen
vaardigheid en belezenheid weet Dr.
Trimbos het verhaal to schrijven van een
bociende speurtocht door de uitgestrekte
gebieden van huwelijk en gezin, vroeger
en nu. Het boek heeft Been wetenschappelijke aspiraties, mist ook wel de diepgang van „Gehuwd en ongehuwd", doet
zelfs wat vlot aan. De schr. is zich tern
dege er van bewust, dat hij in dit boek
de grenzen van zijn bevoegdheid voort-^
durend overschrij dt (p. 8) , maar dat ont^
neemt aan het boek z'n waarde niet, wits
ook de lezer zich daarvan bewust blijft.
Dit „dilettantisme " , waarvan de schr. zelf
gewaagt (ibidem), is het meest voelbaar
in het eerste hoofdstuk. De schr. noemt
zich zelfs een „amateur" (ibidem) ; en zal
dat in de ogen van een theoloog oak wel
zijn, als hij op p. 27 tussen het decreet
van Pius XII over de huwelijksdoeleinden en de leer van „Casti Connubii" een
tegenspraak ziet (deze Encycliek ver--
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scheen niet in 1932 maar in 1930) , en op
p. 121 betoogt dat de ontwikkeling in-zake de emancipatie van de vrouw „Casti
Connubii" definitief tot een historisch
document stempelt; overigens is het ons
niet duidelijk, naar welke uitgave van genoemde Encycliek de door schr. aangegeven nummers verwij zen. Met dit al blij ft
het een lezenswaardig boek, vooral vanwege het vierde hoofdstuk dat bijzonder
A. van Kol
goed geslaagd is.
(Pastorele Cahiers 10) De Horstink-lessen over het huwelijk. .-- Paul Brand
N.V., Hilversum/Antwerpen, 1962, 265
pp., f 10,90.
Van 1958 tot 1960 werden door het Landelijk Centrum voor Kath. Actie enkele
experimenten gedaan met een kader-cur
sus over het huwelijk. Door een aantal
lesgevers van naam werden gedurende
tien opeenvolgende maanden aan een
groep van veertig mensen (priesters, artsen, mannen en vrouwen uit de plaatse
lijke en diocesane leiding) tien lesdagen
gegeven, waarbij het huwelijk onder allerlei opzichten belicht werd; zo was althans
de oorspronkelijke opzet, later werden
enkele wijzigingen aangebracht, maar in
hoofdzaak kwam het op hetzelfde neer.
Als leiddraad dienden een 300 vragen,
afkomstig van gehuwden en van nmensen
die professioneel met huwelijksmoeilijkheden in aanraking komen; de vragen
werden in groepen ondergebracht: anthropologie, sociologic, exegese, dogma,
psychologie, psycho-hygiene, moraal en
kerkelijk recht; de respectievelijke vragen
werden op verschillende wijzen in de
diverse lessen behandeld. flit dit alles nu
is dit l Oe Pastorale Cahier gegroeid, on.
der redactie van Prof. Dr. H. Ruygers die
in overleg met de lesgevers de definitieve
tekst verzorgde. Het Landelijk Centrum
van de Kath. Actie, dat zijn zetel heeft
in De Horstink to Amersfoort, hoopt dat
dit Cahier de grondslag kan vormen voor
andere cursussen op stedelijk of regionaal
niveau. Die hoop is zeker niet ongegrond,
want de stof is goed behandeld en kan
een cursusleider of lesgever geschikte
hulp bieden, mits hij zelf voldoende deskundig is op het terrein waarop hij zich
begeeft. In een aanhangsel vindt men alle
vragen bijeen, die bij de aanvang van
ieder hoofdstuk ter bespreking werden
aangegeven, met verwijzing naar de
plaatsen waar ze aan de orde komen. Een
tweede aanhangsel geeft wat literatuur,
nogal beperkt. Gaarne aanbevolen.
A. van Kol
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GESCHIEDENIS
HOWARD, Michael, The Franco-Prussian War. ^-- Londen, Hart-Davis, 1961,
512 pp., 63 s.
Dit is veruit het meest objectieve verhaal over de militaire geschiedenis van
de „oorlog van zeventig" dat de laatste
jaren het licht heeft gezien. De oorlog,
die begonnen was als een wedstrijd tusr
sen twee professionele officierencorpsen,
ontaardde spoedig in de eerste „totale
oorlog" van de hedendaagse tijd. Voor
het eerst werd artillerie op grote schaal
aangewend, voor het eerst riep men de
hele natie onder de wapens, en werd
van de burgerbevolking verwacht dat zij
sabotagedaden zou plegen achter de vijr
andelijke stellingen (f rancsrtireurs") , met
represaiiles tegen gijzelaars als het evir
dente gevolg. De oorlog wijzigde het
uitzicht van Europa: aan de heerschap
pij van Frankrijk op het vasteland kwam
een einde en Duitsland (dat zijn eenheid
vond in de oorlog) trad in Frankrijks
plaats. De nederlaag werd door de
Fransen nooit vergeten, en de haatgevoelens die door wanhopige leiders tijdens de oorlog werden opgewekt, zouden tot in de tweede helft van de 20e
eeuw levendig blijven. Een oorlog die
onze tijd heeft ingeluid, en die daarom
weer belangstelling verdient dan hij tot
hiertoe gekregen heeft. Professor Howards boek mag beschouwd worden als
de beste introductie tot dit belangrijke
M. Grammens
thema.
JACOB, E. F., The Fif theenth Century
1399 -1485. — Londen, Oxford University Press, 1961, 775 pp., 38 s.
Het Engeland van de 15e eeuw is dat
van de „Wars of the Roses " , het bloedige geschil tussen twee rivale dynastieen, York en Lancaster. Tot hiertoe
werd deze periode door historici steeds
beschreven in het licht van de burgeroorlog, als het corrupte einde van de
heerlijke Middeleeuwen of als de povere
aanloop tot de glorievolle 16e eeuw.
Prof. Jacob, die meer dan twintig jaar
op deze omvangrijke en wellicht definir
tieve studie heeft gewerkt, geeft een
zeer gedetailleerd overzicht (bijna dag
voor dag, zou men zeggen) van de 15e
eeuw in Engeland en komt tot een ander
besluit: de 15e eeuw was noch het einde
van de Middeleeuwen ( die doorlopen
in de 16e eeuw) noch het begin van een

nieuw tijdperk (waarvan de eerste tekenen reeds eeuwen to voren konden worn
den herkend) ; vervolgens was het meest
kenmerkende feit van deze periode in
Engeland niet de zogenaamde burgeroorlog tussen York en Lancaster, want
de krijg bleef tot enige grote families
beperkt en de huursoldaten kwamen uit
de streken waar zij het goedkoopst waren, niet noodzakelijk uit Engeland; ten
slotte wordt de 15e eeuw wel gekenmerkt door een strijd tussen de kroon
(Lancaster of York) en de andere adelr
lijke grootgrondbezitters enerzijds, en de
strijd tussen de grootgrondbezitters
(kroon en anderen) en de tallozen op
wier kosten zij zich wilden verrijken anderzijds. Men zou nog een aantal con
clusies kunnen trekken op andere terreir
nen, en b.v, op het gebied van de finan
ciele politiek opent dit werk nieuwe perspectieven voor historici, maar het es^
sentiele Iijkt ons hier mede gezegd. De
Kroon was in de 15e eeuw in het beste
geval een „primus inter pares " ; volgens
prof. Jacob had deze toestand de troebe-^
ten voor gevolg, maar die troebelen beroerden zelden de grote massa der nietadellijken, die een andere strijd leverde.
M. Grammens

VARIA
MARCHAND, Jean-Pierre, Tu viens
d'avoir quinze ans. Jalons pour demain.
r Edit. Fleurus, Parijs, 1962, 109 pp.,
5,80 NF.
Rond drie thema's: geloof, liefde en kerk
worden de moeilij kheden van en voor
opgroeiende jongens besproken. Het is
Been voorlichtingsboekje in de enge ber
tekenis en evenmin een psychologisch
traktaat. S. gaat uit van de realiteit --een tienjarige ervaring als jeugdaalmoezenier .–•, schrijft zeer direct en bijbels
gericht over de groei naar volwassen
geloof, mannelijke liefde en kerkelijke
F. Cannaerts
gemeenschapszin.
GUARDINI, Romano, Europa. ^- Antwerpen, P. Brand, 1962, 45 pp., F. 50.
Voorafgegaan door de toespraak van
Z.K.H. de Prins der Nederlanden, wordt
hier de zeer keurig uitgegeven tekst ger
boden van de voordracht die de Duitse
theoloog en cultuurfilosoof to Brussel
hield bij gelegenheid van de aanvaar
J. Kerkhofs
ding van de Erasmusprijs.
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LEHMANN, Friedrich Wilhelm, Berlin
Kaleidoskop 1910 - 30. — Heinz Moos
Verlag, Berlin-Heidelberg, 1962, 108 pp.,
DM 19.80.
Met vele illustraties, fotocopieen en
montage--effecten werkt deze Berlinoloog
zich door een periode heen met veel
zwoele sentimentaliteit en harde revolur
tiesignalen. Een poging tot duidelijke
analyse is met opzet vermeden; het resultaat blijft een weemoedige terugblik,
met of en toe een smakeloze pikanterie.
De grootste verdiensten zitten in de layout.
C. Tindemans
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SMOLIK, H. W., De natuur in lente,
zomer, herfst en winter. — De auteur
laat ons bier maand voor maand zien
wat er to beleven valt in het bos, hei en
wei. Op een uitermate onderhoudende
wijze leert hij ons allerlei bijzonderheden
meebeleven. —Zo schildert hij het eigen
karakter van elk jaargetijde.

My Fair Lady, — Suhrkamp Verlag,
Frankfurt, 1962, 132 pp..

EBERHART, M. G., Man vermist. —
Een verhaal met een heel aparte sfeer.
Het speelt zich of in een geisoleerde
marinebasis en een in de woestijn geler
gen munitiedepot, waar bovendien dan
nog een moordenaar rondsluipt. Zelfs de
veeleisende lezer van detective-romans
zal dit een boek naar zijn gading vinden.

Een Duitse versie (door Robert Gilbert)
van de musical. Taalkundig Berlijns gekleurd. Trouw aan het origineel en aan^
passing aan het op het Engels gebaseer^
de ritme vormen een fraai compromis.
C. Tindemans

MOURIN, M., Ciano contra Mussolini.
— Gebaseerd op documenten, getuigenis-sen en dagboeken trilt in dit boek de bewogenheid van de jaren 1939-1944
door. Een uitstekend boek over een recer^te periode uit onze geschiedenis.

RIJCKEGHEM, Willy Van, De Meting
van het Publiciteitseffect. — Antwerpen,
Standaard-Boekhandel, 1961, 133 pp.,
120 F.

KRAMER BADONI, R., Het wezenlijke
in de kunst. — Behalve de behandeling
van verschillende principiele vragen
vindt men hier een historische overzicht
van de oudheid tot de moderne denkers
toe, over de wijze waarop men vroeger
en heden het antwoord heeft gegeven
op de gestelde vraag „Wat is kunst?".

In deze nogal klassiek opgevatte verhan
deling van de Hogere School voor Hanr
dels- en Economische Wetenschappen
der Gentse Rijksuniversiteit wordt een
systematische analyse uitgevoerd van de
toepassingsmogelijkheden van wiskundige en statistische methodes bij het meten
van het publiciteitseffect. Zorgvuldig
wordt een beeld opgehangen van wat in
het verleden reeds op dit gebied werd
onderzocht, zodat het boek een handig
vade-mecum vormt voor het thema dat
er in behandeld wordt. Wellicht zullen
velen zich afvragen of schr, er wel verstandig aan heeft gedaan de termen publiciteit en reclame door elkaar to has
pelen, terwijl het moderne gebruik toch
uitgewezen heeft dat het vaak prakti-scher is het klassieke onderscheid to bewaren.
M. Grammens

POCKETBOEKEN
Prisma-boeken. --- Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
MARQUAND, J. P., Dank U, mr Moto.
Een goed geschreven detective van
de oude stempel waarin de sfeer en spanning van het ongrijpbare China hoog
ligt opgetast.

GIBBS, P., Ontsnapping via Gibraltar.
— Een avontuurlijk oorlogsverhaal, dat,
met humor en verve verteld, op geen
enkele bladzijde de werkelijkheid geweld
^iandoet.
MEYER, J. S., Wiskundige capriolen.
Een ideaal bock voor wiskundige
R. S.
puzzelaars.
WENTINCK, Charles, Geschiedenis
van de modern schilderkunst. ---- 1962,
160 pp., geill.
Dit nieuwe boekje over de moderne
schilderkunst heeft het voordeel, dat het
bekende waarheden weer eens op een
andere wijze zegt. De stromingen in de
schilderkunst in de eerste helft van deze
eeuw, worden op heldere wijze behandeld en tot een boeiend verhaal herleid.
Als inleiding tot beter begrip en meer
waardering van de moderne kunst is dit
werkje zeer geschikt.
C. de Groot
Aula-boeken. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
CLARK, Grahame, Algemene Prehistorie. .-- De auteur is behalve theoreticus,
ook archeoloog van de praktijk. Zelf
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heeft hij vele opgravingen verricht en het
werk van collega's in vele delen van
Europa gadegeslagen. Gaarne aanbevolen.
FLACELIERE, Robert, Liefde in het
oude Griekenland. — fit boek beschou
wen wij als een uitstekende aanvulling
op onze kennis omtrent de antieke Grieken, hun zeden en gewoonten waarvoor
in deze dagen zoveel belangstelling ber
staat.
HADFIELD, J. A., Psychologie van de
droom, .-- Dit zeer goed geschreven werk
geeft een algemeen inzicht in de beginselen van de droomuitlegging. Zeer interessant is ook het hoofdstuk over dromen en parapsychologie, telepathische en
voorspellende dromen.
ELLIS, R. B., De gezondheid van het
kind. ^-- Deze hoogleraar in de kinderr
geneeskunde en kindergezondheidszorg
geeft een boeiende uiteenzetting over de
groei en de ontwikkeling van het jonge
R. S.
kind
KANDINSKY, Wassily, Het abstracte
in de kunst. '-- 1962, 155 pp., geill.
Het werkje van Kandinsky over het abstracte in de kunst, is momenteel wel^
licht meer actueel dan ooit to voren. Het
debat over de waarde en de betekenis
van abstracte kunst is nog lang niet stilgevallen en het is zeer interessant om nu
nog eens de mening van de befaamde
Russische kunstenaar hierover to horen.
Ch. Wentink vertaalde het uit het Duits
en schreef er een nuttige inleiding bij.
C. de Groot
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1VIiinchen.
WALTER, Otto F., Der Stumme —
DTV 42, (1962), 190 pp., DM 2,50.
BRASILLACH, Robert, Eros aber liebt
Paris. --- DTV 58, (1962) , 180 pp., DM
2,50.
LAGERLOF, Selma, Gosta Berling. —
DTV 59-60, (1962) , 393 pp., DM 4,80.
SCHAPER, Edzard, Die Geschichte eines Baren, der Oskar hiess. — DTV 72,
(1962) , 231 pp., DM 2,50.
FUSSENEGGER, Gertrud, Das verschiittete Antlitz. .-- DTV 73, (1962) ,
216 pp., DM 2,50.
ROTH, Joseph, Die Rebellion. Die Legende vom he' 'gen Trinker. ^- DTV 78,
(1962) , 152 pp., DM 2,50.
BORGES, Jorge Luis, Labyrinthe. —
DTV r--- Sonderreihe 6, (1962) , 169 pp.,
DM 2.50.

GOETHE, Joh. Wolfg., Dichtung and
Wahrheit I. — DTV Gesamtausgabe 22,
(1962) , 180 pp., DM 2,50.
GOETHE, Joh. Wolfg., Dichtung and
Wahrheit II. --- DTV Gesamtausgabe
23, (1962) , 218 pp., DM 2,50.
GOETHE, Joh. Wolfg., Dichtung and
Wahrheit III- IV. — DTV Gesamtaus-gabe 24, (1962) , 349 pp., DM 3,60.
GOETHE, Joh. Wolfg., Italienische
Reise I r II. — DTV Gesamtausgabe 25,
(1962) , 324 pp., DM 3,60.
GOETHE, Joh. Wolf g., Italienische
Reise III. .--- DTV Gesamtausgabe, 26,
(1962) , 206 pp., DM 2,50.
BURCKHARDT, Carl J. Meine Danziger Misson 1937 - 1939. --- DTV Do^
kumente 49, (1962) , 292 pp., DM 3,60.
Naast universele klassieken als Gosta
Berling en de volledige Dichtung and
Wahrheit, tekstkritisch up to date en
voor een spotprijs aangeboden, ook min
der populaire werken als Goethe 's Italienische Reise, niet slechts noodwendig
voor de kennis van de dichter, maar ook
menselijk, kunst- en cultuurhistorisch een
uiterst interessant document. Daarnaast
een reeks modernere werken: een geslaagde vertaling van de gef usilleerde
Brasillach: Le marchand d'oiseaux, de
twee beroemdste, en onsterfelijke verhar
len van Roth, de aangrijpende roman
van Schaper over de jongen, die door de
oorlog land en ouders verloor, en wiens
argeloze goede wil gruwelijk misbruikt
wordt, een door de schrijfster be-werkte uitgave van Das verschuttete
Antlitz (bespr. Streven, jan. 1958, p.
396) en de merkwaardige eersteling
(1959) van de nog jonge Zwitserse
schrijver Otto F. Walter, die zich met
dit werk onmiddellijk bij de grote ror
manschrijvers voegde. .– De avantgarr
de-reeks brengt de verhalen van de Arr
gentijn Borges, zich bewegend in de
onontgonnen gebieden van het menselijk
kennen en kunnen, in imaginaire maar
zeer reele culturen, die men futurist of
surrealist kan noemen, maar die warden
geobserveerd in klinischamnauwkeurige
reportertrant. Bij de docuenten tenslotf
to het relaas van Prof. Burckhardt, ge^
delegeerde van de Volkerenbond in het
bedreigde Danzig, tot aan zijn naasting
door Hitler: een situatie van irriterende
machteloosheid voor de vertegenwoor
diger van het hoogste wereldse gezag,
maar bevoorrechte getuigenpost in een
geschiedenis van geweldtechniek, lafheid
en verdeeldheid: ook nu nog actueel.
A. Deblaere

ZUSTER PETRA

Het vlaamse nieisje en Christus
Dit is het resultaat van een onderzoek naar de persoonlijke
verhouding tot Christus bij studerende Vlaamse rneisjes van
12 tot 20 jaar, Wat is de werkelijke invloed van de persoon
van Christus op het leven van het Vlaamse meisje? Is Christus
een idee, een vaag legendarisch beeld in verleden of toekomst,
een mooi sprookj e dat ophoudt bij het ein de van de schooltij d?
OF is Hij werkelijk de Zoon van de levende God, de Broeder
van de mensen?
In een uitvoerige, dock boeiende studie tracht Zuster Petra
een bescheiden commentaar to geven op deze vragen. [)e jeugd
is in hoofdzaak zelf aan het woord. Bijna 3000 Vlaamse meisjes gaven in een bewonderenswaardige vrijmoedigheid hun
mening to kennen.
ledere opvoeder zal dit werk willen bezitten en lezen in menig
uur van aangrijpend contact met de ziel van de jeugd waarvoor
hij zijn leven inzette. In het bijzonder bestemd voor alle meis^
j esinstituten en voor aalmoezeniers en leidsters van de vrou^
welijke jeugdbewegingen.
Formaat: 140 x 200 mm
188 blzs
Ingenaaid: Fr. 98

Verkrij gbaar in de boekhandel

Uitgeversmiji.
Desclee de Brouwer N.V.
Belgie
Houtkaai 23, Brugge

Nederland
Herenstraat 1, Utrecht

DE NAAM NOG MET SCH
MAAR DE „SERVICE" MODERN
^SBI
T

ZO BETAAMT HET EEN DYNAMISCHE
ONDERNEMING MET 80 JAAR ERVARING
ANTWERPSCHE HYPOTT E KXAS 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

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

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

ormaa1schoo1 011ze-Lieverollw-Visitatie
Gentstraat, 3 SINT-AMANDSBERG (Gent)
aan tramhalte Oostakker - Lochristi stadstram nr 7

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

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
ADAMS, L. M., Algemene psychologie dl I. 3e druk. — Plantijn, Antwerpen, 1962,
200 pp., ing. F. 120.
Action (L') de 1'homme sur le psychisme humain (Convergences). — Spes, Parijs,
1962, 240 pp., NF. 10,20.
Aula Boeken, G. Clark, Algemene prehistoric. R. Ellis, De gezondheid van het kind.
J. HADFIELD, Psychologie van de droom. R. FLACELIERE, Liefde in het
oude Griekenland. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1963,
BEEK, M. A., Israel, land, yolk en cultuur. — De Branding, Antwerpen, 1962, 218
pp., rijk geill., F. 235.
BONE, E., Devenir de l'homme ( Etudes religieuses, 759) . — Pensee cath., Brussel,
1962, 128 pp., ing. F. 54.
BRUYERE, C., Gebed en geestelijk leven. — Desclee de Brouwer, Brugge, 1962;
338 pp., geb. F. 200.
DALINICHT, R., Die Entstehung des biirgerlichen Trauerspiels in Deutschland.
W. de Gruyter, Berlijn, 1962, 310 pp.
DELFGAAUW, B., Geschiedenis en vooruitgang. II: De geschiedenis van de mens.
— De Branding, Antwerpen, 1962, 282 pp., geb. F. 265.
DIPPEL, Dr. C. J., Verkenning en verwachting. -- Boekencentrum, Den Haag, 1962,
223 pp.
DLIBARLE, D., La civilisation et l'atome. ---- Ed. du Cerf-Plon, Parijs, 1962, 254 pp.
DLIJARDIN, G., Le francais moderne. III, 2e ed. — Standaard, Antwerpen. 1962,
360 pp., geill., F. 90.
DLIQUET, A., Algemene didactiek voor het technisch onderwijs. - Ph^ntijn, Antwerpen, 1962, 178 pp., ing. F. 100.
ELIADE, M., Mephistopheles et 1'anhogyne ( Les Essais, 103) . -- Gallimard, Parijs,
1962, 276 pp., ing. NF. 11.

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. ' 1

zc3ittottuut - 'ienen
Telefoon 81 .391

ONZE-LIEVE-VROUWE COLLEGE TIE NEN
Voorbereidende Afdeling
Humaniora Latijn-Grieks
Latij n-Wetensc happen
Economische
Degelijk ... , Open.... Vormend ... .
BROEKSTRAAT 31 — Tel. 016.814.09

11OGEttE TECIIN1SCIIE SCHOOL SIT LIEVEN
Gildestraat, 7 —GENT —rel. 09.23.20.57
Bisschoppelijke inrichting voor studenten van beiderlei kunne —
gesticht in 1892.
Officieel erkend als speciale school voor Techniache 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 Chrlstelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS :
— Lagere Normaalschool: Wetenschappelijke afideling B
— Middelbare Normaalschool
. Afdeling Moedertaal - Geschiedenis
. Afdeling Moderne Talen
Afdeling Wiskunde - Fysica
. Afdeling Wetenschappen Aardrijkskande
— Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen
II. MIDDELBAAR ONDERWIJS
— Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
—Moderne Humaniora: Wetenschappelijke Afdeling A
Economieche Afdeling
—7e Voorbereidende klasse
III. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS
Hoger Technisch Instituut voor Wetenschappelijke Assistenten Al
INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

Het
tot de Speciale Scholen
voor

VOORBEREIDEND JAAR
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

Bron met natuurlijk gas

HET FRISSE WATER
ST.-WILLIBRORDUSCOLLEGE
„Katwijk de Breul"

—

Zeist

—

Telefoon (03404) 1 4921

onder leiding van de Paters Jezuieten
Gymnasium met erkend diploma in de Beneluxlanden
Klein internaat voor jongens in het centrum van Nederland
Pensionkosten f 2.600, —
Inlichtingen en aanmeldingen bij de Rector

N.V. Korfrijke Katoenspinnerij -Kortrijk
Fluweel-,
nodigt alle

Tapijt- en

Zwaardoekweverijen
uit met haar in contact to treden

BOOWMATERIALEN
N.V. SCHEEJIDEItS VAN KEItCKIIOYE's
Verenigde Fabrieken
ST. NIKLAAS

Tel. [03] 76.35.01

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

KATH. NORMAALS(HOOL VOOR ONDERWIJZERS
ONDER DE TOREN 13 – 14 MECHELEN
INTERNAAT

EXTERNAAT

Oud steisel:
Vierde kias
Nieuw stelsel : Derde kias; Tweede kias; Eerste kias met als afdelingen :
Latijn-Wetenschappen
—
Wetenschappelijke B
—
Economische

SINT-ROM BOUTSSCHOOL (OEFE NS(HOOL
Minderbroedersgang 10, Mechelen
Volledig Lager Onderwijs — Voortgezet Lager Onderwijs

ALGEMEEN MIDDELBARE
Schuttersvest 53, Mechelen
Internaat
Moderne Humar'ora :

Externaat
Zesde kias, Vijfde kias, Vierde kias

Latijnse Humaniora :

Zesde kias

Zuetere van de H. Philippus-Neri, Gestncht
H. Joannes-Baptista oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting Door vrouwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrijje, betalende vrouwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

1nscltuut o. L vuouW van caatie
Zusfers van de H. Vincentlus a Paulo — Steenweg op Ninove 333 - Brussel 8
INTERNAAT EXTERNAAT

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
mania Immacutata

lnstltuut

Zusfers van de H. Vincentius a Paulo — Kloosterstraat 40 - Opwijk

Moderne Humaniora : Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getui gschriften

INTERNAAT
EXTERNAAT

SPECIALE KURSUS : DACTYLO — STENO

HEILIG HART COLLEGE
' : Landsroem l aan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Externaat Half-internaat lnternaat (heperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELB AAR ONDERWIJS
I,atijns-Wiskundige Latijns-W'etenschaPpelijkc
Griek-Latijnse
Oude Humaniora
Nloderne Humaniora : Algemeen middelbare Eeonomische Weten'.chappelijke A en B
kosteloze ver,ekering
—
Been schoolgeld
Speeiale lessen: Dactylo - Piano - Turnen
TECHN[SCH ONDERWIJS
—
Boekhouden
Taal- en Handelsavondschool STUDIE EN BEROEPSORIENTERING -

Zwemmen - Tekenen
Vreemde talen

Gratis ps } chi,-medico-sociaal onderzoek.

INSTITUUT SINT-AGNES
()nder«ijsinrichting hestuurd door de Religieuzen Ursulinen
Half-internaat
Schoenstraat 41

[nternaat
79-226 Turnhoutsebaan
BORGERHOUT

Externaat
Lammekensstraat 84
TEI,EF( )ON 353201

a.

Dude Humaniora. lloderrie Humaniora (volledige e elus)
Snit- Naad-Confeetic: Middelbare teehnisehe afd. (l Normaalafd. I)
Beroepsafd. C3-1 \ uurtgezette Teehnische ()pleiding l:l-1)
C. Handelsafdeling A6/A3 A6/A 2 Handelsregentaat A6/Al
I). Avondcursus voor Modes Avondeursus voor Naad
E. Volledig Lager- en kleuteronderwijs
B.

•••

,tI!/`,

iniernaat / Externaat

Middelbare school (Moderne en Grieks-Latijnse)
— Lagere normaalschool (G 'L -:W;'A - W,/B)
— Middelbare normaalschool
(Vlaamse en Franse afdelingen)

—
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ipp a' i
BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ
en
SPAARKAS N.V.
private onderneming beheerst door kb. van 15 december 1934

BELEGGINGEN EN LENINGEN
in voile vertrouwen

opgericht in 1903

5 miljard frank spaardeposito's
3 miljard frank hypotheekieningen
900 agentschappen in het ganse land

Zetels en kantoren
Antwerpen:
Brussel:
Luik:
Hasselt:
Charleroi:

Lange Nieuwstraal 40

telefoon (03) 31 .08.60

Naamsestraat 74

telefoon (02) 13.07.60

13, boulevard d'Avroy

telefoon (04) 23.78.30

Havermarkt 39

telefoon (011) 2.22.16

28, boulevard Tirou

telefoon (07) 31.44.64

H. Maagdcollege
Kerkstraat 60 – Dendermonde
– Latijns-Griekse 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 :
w-- Latijns-Grieks
– Latijns-wetenschappelijke
– Wetenschappelijke A
– Wetenschappelijke Economische / Lager onderwijs

Dagelijks in

'be Standaarcl en
Cct 92Lcuwo&lad - S port u,erct ci
„Beknopt Versla g "
Em. Jacqmainlaan 127, Brussel I

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 – Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro mechanica
Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op A1.
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Het beste Vlaamse dagblad

Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Moto, Vrouw en Gezin, enz.

P R o E F N U M M E R S: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31 .28.80 (20 lijnen)

N ST I T U U T VAN DE ZUSTFRS VAN DE VOORZ/FNIQaLIEID FN VAN
Demerstraat, 12 DE ON8FVLEICTE 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

Wilt Ge in gees/ van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' ljdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of veraleegassistente aan de
SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRAAT, 20 – HASSELT – TEL. 2.11.5 5
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. – Prospectus op verzoek.

H. PIUS X - INSTITUUT

KATHOLIEKE NORMAALSCHOOL
Vii Olympiadelaan 25, ANT WERPEN, Tel. 03/38 13 80
INTERNAAT -- EKTERNAAT

* Lagere Oefensehool: van 6 jaar af.
F Middelbare Oefenschool: van 12 jaar af. Grieks-Latijnse afdeling. Moderne afdeling.
* Lagere Normaalschool: can 15 jaar af, Grieks-Latijnse afdeling, Wetenschappelijke afdeling A. Wetenschappelijke afdeling B. Economisehe afdeling.
* Middelbare Normaalschool: na lagere normaalschool of na humaniora. Afd.: Moedertaal-Geschiedenis, Moderne talen, Wiskunde - Fysica met Econ. wetensch., enz.
* Hoger Instituut voor Opvoedkunde.
* I)ienst voor Studie- en Beroepsorientering.
* Inlichtingen en inschrijvingen : elke w erkdag van l-12 uur en van 14-17 uur.

, Jk

diene blijde"

1NSTITUUT VOOR VERPLEEGKUI^DE
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

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOyOR YERPLEEGKUNDE
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 Vrouwcn
Onder de bescherming van de Katholieke Universiteit to Leuven

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V.
Diploma van M
V ertalige directiesecretaresse (nieuwe opvatting)
Gegradueerde in de moderne communicatiemedia
(A. Journalisme, B. Radio en Televisie)
Diploma van Assistente in de psychologie (K.B. 21.3.6 1)
Assistente intake 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 vande Heilige-Familie van Helmet
Jan Moorkensstraat 95, -- Berchem-Antwerpen — Telefoon (03) 39.17.88
Middelbciar Onderwijs : Oude Humaniora
— Grieks - Lcitijnse afdeling
— Latijn - Wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora
— Algemeen Vormend Onderwijs
— Economische afdeling
Voorbereidende afdeling Kleuterklassen
EXTERNAAT — HALF-INTERNAAT — INTERNAAT

Dit tijdschritft is gedrukt op papier van
Lutkle Fs snit Papiergroothandet N.Y., Amsterdam

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid to worden tot
* Broeder-Verpleger
* Broeder-Onderwljiizer
* Broeder-Jengdle$der
* Broeder-Missionaris
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Dialoog met Moskou
N de discussie tussen voor- en tegenstanders van een dialoog met
Moskou gaat het over meer dan over de vreedzame coêxistentie
waar de politici aan denken. Ze is onwillekeurig uitgegroeid tot zowat
de meest geprononceerde norm waaronder zich op onze dagen de strijd
manifesteert tussen een „open" en een „principieel" christendom.
Natuurlijk is dit een valse tegenstelling. Een open christendom kan
zeer principieel, een principieel christendom zeer open zijn. Het is niet
eerlijk, de voorstanders van de dialoog van onbetrouwbaarheid of
naiviteit te verdenken of de tegenstanders uit te krijten voor reactionairen. Als de discussie Loch in dit teken is komen te staan, rijst de
vraag of hier geen misverstand in het spel is.
Dit blijkt echter niet direct het geval te zijn. Beide partijen praten
niet gewoon naast elkaar heen, ze hebben het over hetzelfde. Men
kan b.v. niet zeggen, dat de tegenstanders van de dialoog een principieel, de voorstanders daarentegen een pragmatisch standpunt innemen.
Deze laatsten gaan wel bewuster uit van de praktisch onvermijdelijk
geworden verstandhouding, maar in plaats van daarin hun argumenten
te zoeken voor de mogelijkheid tot een positieve verstandhouding, doen
zij een beroep op de oorspronkelijke leerstellige grondslag van het
communisme, de humanistische leer van Marx. Aldus werpen zij zich
in de armen van de tegenstanders, die zich op diezelfde oorspronkelijke
leer beroepen om te bewijzen dat het communisme principieel onverdraagzaam en anti-godsdienstig is.
Omgekeerd kan men ook niet beweren, dat de tegenstanders hun
argumenten alleen uit de communistische doctrine halen. Met een reit:
de onvermijdelijk geworden verstandhouding, houden zij misschien te
weinig rekening, maar zij baseren zich op andere werkelijkheden: de
geloofsvervolging, de verdrukking van de vrijheid. Voorstanders van
een positieve dialoog met Moskou verdoezelen volgens hen de feiten.
Deze aantyging is echter onredelijk. Zij die pleiten voor een dialoog,
erkennen impliciet de perversie van het bestaande communisme. Zij
willen juist aantonen dat het een verbastering is van het oorspronkelijke, humanistische marxisme.
Hoe de feiten ook geinterpreteerd worden, de discussie concentreert
zich dus van beide zijden op de studie van de leerstellige basis van het
huidige communisme, zoals die is te vinden in de zogenaamd oorspronkelijke filosofie van Marx. Hierover lopen de opinies radicaal uiteen.
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Er is dus geen sprake van een misverstand, maar van een fundamenteel
meningsverschil.
Daarmee zijn we in een impasse geraakt: zelfs indien de strijd in
het voordeel van een van de twee partijen wordt beslecht, is daar nog
niets mee gewonnen. Indien b.v. Delfgaauw en zijn medestanders erin
slagen, een humanistische en zelfs spiritualistische voorstelling van
Marx' oorspronkelijke filosofie waar te maken, dan staan we daar
praktisch nog niet veel verder mee. Om een gemeenschappelijk uitgangspunt te vinden, moeten dan immers niet alleen wij ons open
stellen voor de waardevolle inzichten van de jonge Marx, maar ook
de huidige communisten. Zeker, wij moeten ermee ophouden, steeds
maar te wachten tot de andere de eerste stap zet, we moeten zelf begrip
leren opbrengen voor het standpunt van de andere, maar het moet dan
om het werkelijke standpunt van de andere gaan. Delfgaauws interpretatie brengt ons, geloven wij, niet dichter bij het reele standpunt
van de eventuele communistische gesprekspartner. Daarvoor geeft hij
o.i. een te „ontmarxte- voorstelling van zaken. In het hierna volgend
artikel komen wij daar op terug.
Indien de discussie echter uitvalt in het voordeel van de andere
partij, indien m.a.w. blijkt — wat naar onze mening het geval is —
dat de leer van Marx, zowel van de jonge Marx als van de latere, de
eigenlijke grondslag vormt van de principiele en feitelijke onverzoenbaarheid tussen christendom en communisme, dan is daarmee helemaal
nog niet gezegd dat het voor ons, christenen, absoluut onmogelijk is
tot een positieve verstandhouding te komen met het huidige Moskou.
Deze kwestie moet immers niet vanuit het verleden, maar vanuit de
toekomst onderzocht worden, d.w.z. in het perspectief dat door de
hedendaagse gebeurtenissen wordt geopend.
De impasse waarin de discussie is vastgelopen, komt hieruit voort,
dat voor- en tegenstanders beiden een richting inslaan die zonder
uitzicht, regressief en irreEel is, gewoon tegen de zin van de geschiedenis in gaat. Zij staren zich samen blind op het verleden. De tegenwoordige geloofsvervolging en verdrukking worden telkens weer, overigens
terecht, „gefundeerd- in de doctrine van Marx (en Lenin); diezelfde
filosofie moet dienen om de mogelijkheid van een dialoog met het
huidige communisme te bewijzen. Maar geen van beiden, ook de voorstanders niet, houden voldoende rekening met de moeilijk te overschatten veranderingen die er in de wereld van vandaag, onvermijdelijk
ook in het Russisch communisme, volop aan de gang zijn.
Kan er in het communisme dan jets wezenlijks veranderen? De
tegenstanders van de dialoog beweren: ondanks tactische wijzigingen
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bliilt het steeds hetzelfde, wij molten er ons niet door laten vangen.
De voorstanders van de dialoog proberen die bewering te ontzenuwen
met argumenten die er o.i. niet tegen opgewassen zijn.
Vele christenen, die wel geloven in een echte verstandhouding met
medemensen waarmee zij het over fundamentele levensvragen niet eens
zijn, blifven overtuigd dat dit niet mogelijk is met radicale en consequente marxisten. Marxisten met wie men wel kan praten, zijn al Been
echte marxisten meer. Voor een echte dialoog is immers een positieve
verdraagzaamheid nodig. Het marxisme is echter principieel onverdraagzaam. Niet alleen op godsdienstig, maar ook op sociaal-economisch, politiek en zelfs algemeen cultureel gebied. Want in het marxistisch systeem hangt alles coherent samen. Tactisch kan het compromissen toelaten; Marx zelf heeft reeds aanpassingen, varianten en overgangsmaatregelen voorzien. Maar niets is zo in strijd met de positieve
verdraagzaamheid als het aanwenden van de verdraagzaamheid zelf
als een tactiek van bewust voorlopige aard.
Dit principieel verzet tegen de mogelijkheid van een dialoog komt
niet steeds uit onbegrip voort. Het kan bier gaan om mensen die de leer
van Marx echt kennen of die werkelijk op de hoogte zijn van wat er
achter het ijzeren gordijn gebeurt. Steunt hun afwijzing van de dialoog
op een ernstige kennis van Marx, dan kennen zij moeilijk van hun
standpunt worden gebracht door de beklemtoning van het fundamentele verschil tussen het actuele communisme en de zogenaamd veel
opener, humanistischer filosofie van Marx. Zij nemen Marx' filosofie,
ook die van de Friihschrif ten, juist als coherence filosofie au serieux.
In de onverbrekelijke cohesie tussen communisme, naturalistisch humanisme en atheisme, die Marx' „wetenschappelijke - eigenheid uitmaakt,
zien zij de voornaamste bron van het strijdend atheisme in de loop van
de communistische evolutie. Op grond van die geniaal te noemen
innerlijke samenhang geloven zij dat het onmogelijk is, abstractie te
maken van Marx' atheisme. Wij menen hen hierin te moeten bijtreden.
Wil men het atheisme losmaken uit het geheel, dan is er meer nodig
dan wat teksten weg te laten die uitdrukkelijk over God of godsdienst
handelen. Dan moet men geheel Marx' visie op het wezen van de mens,
waarvan zijn atheisme de consequentie is, Omdenken of dOcirdenken.
Maar dit is slechts mogelijk als men de grondprincipen zelf van deze
filosofie afbreekt, en gaat het dan nog wel over Marx?
De voorstanders van de dialoog menen dat deze voorstelling van
zaken te massief is. Terecht beklemtonen zij dat er in de filosofie van
Marx veel waardevolle elementen zjn. Voor wie een meer benaderende
visie op de mens en zijn geschiedenis roil krifgen, zjn deze elementen
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onmisbaar, ze kunnen onze vaak abstract-spiritualistische filosofie vetrijken en corrigeren. Dit is volkomen waar. Maar is het mogelijk op
grond van een selectie tussen wat er in Marx wel en wat er niet aanvaardbaar is, een dialoog met het orthodoxe marxisme in het vooruitzicht te stellen?
Het gaat hier natuurlijk niet over bijkomstigheden, maar over fundamentele inzichten: de mens, rationele stof of stoffelijke geest; de
vrijheid, de gemeenschap, de geschiedenis, de ethiek, de godsdienst.
Marx zelf heeft weinig zozeer verafschuwd als de verkaveling van een
samenhangend filosofisch systeem. We hoeven maar te denken aan de
bijtende spot waarop hij de Hegelsnoepertjes van zijn tijd onthaalde of
aan zijn diatribes tegen de niet-revolutionaire reformatoren. Het druist
radicaal in tegen zijn totalitaire geest, hier of daar wat over te nemen
of te veranderen. Een systeem moet men volgens hem of wel laten
rusten (en vanzelf laten doodgaan) of wel het in zijn kern zelf aantasten en revolutioneren. Geldt dit dan ook niet voor de filosofie die hij
zelf ontworpen heeft — meer dan uit de feiten afgelezen? Valt of staat
die ook niet met de handhaving of de verbrokkeling van haar fundamentele elementen? Als dit zo is, dan is de „afknabbelende - methode volkomen inefficient ten overstaan van een orthodox marxist, en ze
brengt ons in de illusie, dat we sommige van de wezenlijke elementen
kunnen aanvaarden zonder ze van binnenuit om te vormen. Indien wij
van zulk een integratie of transfiguratie moeten arzien, of indien omgekeerd de communisten het maar moeten nemen dat wij de zaken anders
begrijpen, dat wij aan „schOpferisches Misverstãndnis - doen, dan bereiden wij geen dialoog voor maar een dovemansgesprek of een verstoppertjesspel. In het beste geval gaan we dan alleen maar naar een
heitiger discussie over de exegese van deze of gene tekst van Marx,
over de interpretatie van het systeem in zijn geheel, over de vraag of
het wel een systeem is, enzovoort. In deze orde van gedachten wordt
geen rekening gehouden met de vraag of het marxistisch communisme
als systeem ook fundamentele veranderingen kan ondergaan. Dat aan
deze vraag voorbij wordt gegaan, vinden wij 't doorslaggevend tekort.
Als het mogelijk wordt met de communisten te dialogeren over de
juiste Marxinterpretatie, dan zullen deze discussies vooral aan de historici van de filosofie overgelaten worden. De reele dialoog zal echter
over wat anders moeten gaan: over de toekomst, over de mogelijkheid
om in de toekomst samen te werken. Terecht trachten de voorstanders
van deze dialoog ons er nu reeds op voor te bereiden, maar de vraag is,
of zij daarvoor de goede methode gebruiken. In hun vergoelijking van
Marx vinden hun tegenstanders juist nog meer argumenten voor hun
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overtuiging, dat al het gepraat over openheid op Been voldoende gronden steunt, teksten ombuigt, feiten verdoezelt. In plaats van grotere
bereidheid wordt aldus slechts meer achterdocht gewekt.
Uit deze impasse kunnen wij slechts geraken, door resoluut de flood
zakelijkheid van de dialoog te aanvaarden, en naar betere argumenten
te zoeken om ook in de mogelijkheid ervan te kunnen geloven. Wij
moeten ervan afzien, wat krom is recht te willen trekken, en gewoon
de feiten, de hedendaagse feiten aan het woord laten. Die leren ons
misschien dat het steekhoudende en vaak met zoveel brio door de tegenstanders gehanteerde argument — de ongemeen sterke cohesie van
het marxistisch-communistische systeem — thans bezig is van richting
te veranderen. Gaat een waarachtig coherent systeem in een van zijn
hoekstenen kraken, dan kan het niet langer in zijn geheel overeind
blijven staan. Dan verliezen ook de andere elementen hun consistentie
en moet elk element op zijn eigen terrein aan de nodige kritiek onderworpen worden. De actuele geschiedenis is er mee bezig, het marxistisch-communistisch systeem in meer dan een van zijn hoekstenen te
doen kraken. Daarmee verandert de problematiek van de confrontatie
tussen christendom en communisme wezenlijk van aanschijn.

Onvermijdelijke verstandhouding
tussen Oost en West
L. VAN BLADEL S.J.

DE

discussie over de „dialoog met Moskou" heeft meer op het oog
dan de politieke coexistentie. We moeten daar direct aan toevoegen: het is bijzonder jammer dat die twee niet bewuster met elkaar
in verband gebracht worden. Het feit alleen, dat Rusland positief naar
een politieke coexistentie schijnt te verlangen, brengt namelijk een
wezenlijk nieuw element in de discussie. Het gaat bier o.i. om meer
dan om een tactische aanpassing van de doctrine. Het gaat bier om
een aanpassing van de doctrine aan de onvermijdelijk geworden tactiek.
Deze moet daarom zelfs geen tactiek meer genoemd worden, maar een
nieuwe praxis, die volop bezig is een revisionistische, niet meer zuiver
marxistische doctrine in het leven te roepen.
Waarom geloven wij Chroestsjef maar half als hij zegt, dat de zegepraal van het communisme niet noodzakelijk met de wapens moet
bevochten worden, maar door een economisch-sociale confrontatie
tussen communisme en kapitalisme; dat het communisme niet alleen tot
doel heeft de ellende uit de wereld te helpen, maar ook de mensheid
te behoeden voor een vernietigingsoorlog; dat wie thans een oorlog
ontketent, zelfmoord pleegt? Waarom hebben wij zoveel moeite om in
de destalinisatie te geloven? Waarom staan wij zo argwanend tegenover de ideologische ruzie tussen Rusland en China? Omdat we alles
direct interpreteren in het licht van vroegere leugens en wreedheden,
van een machiavellistische tactiek, van de onveranderlijke doctrine.
Het is realistischer, Chroestsjef op zijn woord te geloven, om de
brutale reden dat hij niet anders kan dan streven naar coexistentie.
Het is nog realistischer, in te zien dat dit „niet anders kunnen" een
radicale omwenteling van het marxistisch-communistisch systeem noodzakelijk maakt, niet alleen in de praktijk, maar in de doctrine zelf.
Volgens de theorie van Marx hoeft een doctrinale omwenteling niet
eerst in de geest van de theoretici plaats te vinden. Er hoeft m.a.w.
niet eerst bewust iets veranderd te worden, nog minder hoeft zo'n
verandering eerst openlijk toegegeven te worden. De marxistisch-communistische doctrine kan tot veranderingen gedwongen worden door
de praxis.
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De geschiedenis zelf dwingt ze daartoe. Meer concreet: de reele
mogelijkheid van een algehele vernietigingsoorlog en de daaruit voortvloeiende verschrikkelijk eenvoudige noodzakelijkheid voor Oost en
West om samen te leven, als ze niet samen onder willen gaan. Om
samen te bestaan, moet ieder van de twee partners zijn eigen agressiviteit in toom houden.
Dit betekent dat het marxistisch communisme onmogelijk nog zichzelf kan blijven. Zelfbehoud wordt hier direct gekoppeld aan samenzijn, agressiviteit wordt zelfmoord. „Communisten" en „kapitalistenzijn tot een gemeenschappelijk uitgangspunt gekomen, dat niet anders
kan geinterpreteerd worden dan als onvermijdelijke verstandhouding.
Dit wil zeggen dat de feiten zelf er ons toe dwingen, de woorden
kapitalisme en communisme tussen aanhalingstekens te plaatsen, omdat
deze tegenstelling . . . alleen nog aan de oppervlakte geldt. Onder alle
tegenstellingen wordt hier een existentiele — het woord is hier op zijn
plaats — gemeenschappelijkheid ontdekt, een gemeenschappelijke
behoefte aan een „midden'', waarin de twee tegengestelden elkaar
kunnen ontmoeten en met elkaar samen kunnen leven. Hierdoor komt
niet alleen, zoals we verder zullen zien, onze zogenaamde strijd voor de
onaantastbare waarden van het christendom in een totaal nieuw licht
te staan, maar wordt ook de marxistische filosofie fundamenteel doorbroken.
Onder invloed van de werkelijkheid waarin hij leefde en van de
a priori's waarin hij gevangen zat, heeft Marx het nobele ideaal van
het sociale humanisme tenslotte zelf scheef getrokken en tot een onmenselijke abstractie gedegradeerd. Heel zijn systeem towel de
methode als de inhoud ervan — is doortrokken van een simplistische
dialectiek met slechts twee termen. Daarom kunnen zijn „oplossingenvan de tegenstellingen nooit de vorm aannemen van het specifiek
menselijke compromis, laat staan van een synthese. Daarom is hij er zo
op uit geweest, alle tegenstellingen tot een enkele, de sociaal-economische, te reduceren, die ene tegenstelling op de spits te drijven, en de
oplossing ervan dan brutaal te doen neerkomen op de uitschakeling van
een van de twee momenten. Op alle gebieden van de werkelijkheid
heeft hij Hegels dialectiek van Herrschaft and Knechtschaft toegepast,
maar in plaats van die tegenstelling met Hegel progressief op te lossen,
heeft hij ze teruggeslagen op het daar nog voor liggende moment van
de strijd op leven en dood. Nu echter dwingen de feiten het marxistisch
communisme door te stoten tot het hogere moment, waartoe Hegel de
tegenstelling daarna heeft zien komen: het moment van de noodzakelijke verstandhouding. Hiervoor moet een beroep gedaan worden op
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een midden waarin beiden samen kunnen komen: geen van de twee
leden kan nog beladen worden met het odium van de wederrechtelijkheid, geen zich proclameren tot het enige rechtmatige subject van de
geschiedenis.
Het gaat hier dus om twee ontdekkingen, die nauw samenhangen en
beiden even wezenlijk de marxistische filosofie doorbreken. Ten eerste
heeft de feitelijke evolutie schoonschip gemaakt met Marx' brutale
reductie van alle tegenstellingen tot an enkele, de klassenstrijd. De
scherpste tegenstelling welke de mensheid op dit ogenblik teistert, en
waarin de marxistische groep met heel zijn wezen is betrokken, is van
een fundamenteel andere aard. Marxistisch gesproken is het geen
tegenstelling van een infra- tegen een supra-structuur, maar van twee
suprastructuren tegen elkaar. Het gaat hier om een tegenstelling tussen
economische, sociale, politieke, culturele, religieuze . . . . ideologieen.
Meteen kunnen dan deze „ideologieen" niet meer uitsluitend tot sociaal-economische categorieen herleid worden en als mystificaties van de
hand gewezen. De Atlantische volken zijn niet meer de sociaal-economische Heren, de Russen niet meer de Slaven. Zij zijn beiden op een
andere wijze de Heren over alle andere volken.
Ten tweede, kan de tegenstelling waarin de Atlantische en de Russische volkeren zich samen als de rijke tegenover alle andere arme
volkeren bevinden, ook door de Russen onmogelijk nog in het teken
gesteld worden van de alleenzaligmakende revolutie. Niet alleen zou
de revolutie dan ook tegen hen zelf moeten gaan, maar de radicale
revolutie komt niemand ten goede, ze staat gelijk met zelfmoord. De
tegenstellingen kunnen niet meer gezien worden in het teken van de
strijd op leven en dood, maar alleen in dat van de onvermijdelijke verstandhouding.
Slechts in het licht van de hedendaagse feitelijke geschiedenis heeft
het naar ons oordeel zin, zich te wagen aan „een zekere ontmythologisering" zoals Delfgaauw dat uitdrukt 1 ), „een gaatje te prikken in een
aantal mythische ballons". Omdat het dan niet meer gaat om een
— volgens ons onmogelijke en eigenlijk niet gerechtvaardigde —
ontmythologisering van Marx' filosofie, maar van het communisme
zoals het op ons toekomt.
Op het eerste gezicht schijnt Delfgaauw zelf het ook zo te bedoelen.
Hij schrijft: „In het Marxisme hangen atheisme en socialisme van de
productiemiddelen nauw met elkaar samen. Het gaat er ons om, of
1 ) B. Delfgaauw, De jonge Marx. --- Het Wereldvenster, Baarn, 1962, p. 25.
Dit boek bundelt een aantal artikelen die verschenen in De Maand, Ruimte en De
Bazuin.
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deze band niet doorgesneden kan worden. Het communisme van Marx
is atheistisch, maar het communisme van Plato en dat van Marx' voorgangers is niet atheistisch. Zo kan men in alle ernst de vraag stellen,
of in de communistische landen de realisering van het communistisch
ideaal niet met een principieel loslaten van het atheisme gediend zou
zijn" (p. 25). Hier gaat het noch min of meer over een onderscheid
tussen communisme en . . . . Marxisme. De eigenheid van Marx heeft
er immers juist in bestaan, het „utopisch socialisme" tot een „wetenschappelijk- socialisme uit te bouwen. Maakt men hieruit nu opnieuw
de algemene idealen van broederlijkheid en socialisatie, zelfs ook het
collectief produktiesysteem, los, dan maakt men er precies uit los wat
niet specifiek marxistisch is. Die idealen bestonden, zelfs onder veel
absolutere vormen, reeds voor Marx. In zijn verder betoog draait
Delfgaauw de zaken echter om. In plaats van te zien dat het communisme, door de feiten zelf ertoe gedwongen, zich van het marxistisch
dogmatisme, van Marx' tenslotte zeer onwetenschappelijk gebleken
„wetenschappelijkheid - moet ontdoen, stelt hij het zo voor alsof wij
Marx' oorspronkelijke inspiratie moeten leren te ontdoen van de communistische verbasteringen. Daarmee bedoelt hij dan vooral de partijdictatuur, de politieke verstarring, het leerstellige materialisme. Op de
politieke verstarring na — omdat Marx zich de zaken wat te eenvoudig
voorstelde, beschouwde hij de partijdictatuur als slechts voorlopig —
zijn echter o.i. alle elementen van het latere Russisch communisme in
Marx' filosofie aanwezig. En niet alleen slechts in kiem. Van een echte
openheid, van een werkelijke zelfkritiek, desnoods dus ook in de zin
van revisionisme, is er in Marx' geschriften helemaal geen sprake. Wel
echter in het huidige communisme. We moeten dus niet proberen het
communisme marxistisch te „herbronnen'', maar juist het tegenovergestelde zien gebeuren. Marx' eigenlijke idealen werken zich uit zijn
a priori's en schematiseringen, uit zijn filosofische coherentie los, zodat
plotseling de noodzakelijke verstandhouding tussen Oost en West ook
van principieel standpunt uit met geheel nieuwe ogen tegemoet kan
worden gezien.

Praktische convergentie
Niet alleen de Russen bevinden zich in de noodzaak om aansluiting
te zoeken met het Westen. Wij bevinden ons in dezelfde situatie tegenover hen. Zoals we reeds schreven, komt daardoor onze zogenaamde
strijd voor de onaantastbare waarden van het christendom in een totaal
ander daglicht te staan.
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In de eerste plaats moeten wij rekening houden met het vitale feit
dat wij het recht niet hebben in naam van onaantastbare waarden het
leven van alle mensen, de waardebelevers zeif, dodelijk in gevaar te
brengen. Dat doen wij echter zo wij ermee doorgaan, in naam van de
principes de wederzijdse agressiviteit aan te wakkeren. Een eenzijdige
ontwapening anderzijds lijkt ons moreel ook niet verantwoord, omdat
daardoor het machtsevenwicht verstoord wordt, dat de feitelijke grondslag is van de onvermijdelijke verstandhouding. De tussenpositie, het
hardnekkige status-quo, is op de duur al even onhoudbaar wegens de
voortdurende bedreiging die het inhoudt. Het is realistischer en christelijker, de onvermijdelijk geworden verstandhouding, de „kans" die
ons wordt „opgedrongen'', toe te juichen en er alles op te zetten om het
nog negatieve gemeenschappelijk uitgangspunt tot een positieve samenleving te doen omslaan. Hebben wij — wat mogelijk is — to veel
vertrouwen in de Russische vredeswil en in de innerlijke verandering
van het Russisch communisme, worden wij m.a.w. door hen onder de
voet gelopen, dan gebeurt er ten slotte niets anders dan indien we zeif,
in naam van de principes, het initiatief tot de oorlog zouden nemen.
Maar er is meer. De redenen zeif om een dialoog af te wijzen
schijnen ons werkelijk met de dag af te nemen omwille van een tweede
feit, dat onmiddellijk uit het vitale grondfeit volgt. Het gaat niet meer
direct om een confrontatie tussen christendom en combattief atheisme.
Daarmee bedoelen we niet dat het huidige communisme opgehouden
heeft atheIstisch te zijn, maar het wordt een atheisme dat — fysisch
gesproken — niet gevaarlijker is dan het atheisme waarmee wij in het
Westen reeds volop geconfronteerd worden. „Combattier kan men
op verschillende manieren verstaan: het hangt van de wapens af waarmee gestreden wordt. Aan de openlijke erkenning van de Russische
communisten, dat zij hun overwinning anders dan met oorlog willen
bewerken, moet aan onze zijde — over het realistisch besef heen dat er
ook geoorloofde machts- en verdedigingsmiddelen bestaan — de loyale
aanvaarding beantwoorden van een ideologische confrontatie. Zulk
een confrontatie mag en kan alleen plaatsvinden op het niveau van de
ideeen, in vrijheid en wederzijdse eerbied. Maar we kunnen de parallel
nog verder doortrekken. Aan de „ontmarxing" van het communisme
moet een „ontchristelijking- van onze westerse beschaving beantwoorden.
Men kan de waarde, zelfs de onvervangbare waarde van de westerse
beschaving beklemtonen, zoals die nu eenmaal mede onder invloed van
het christendom geworden is wat ze is, men kan er desnoods over
treuren dat deze beschaving gecontamineerd zou worden, in de waan
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dat ze al niet volop aan het evolueren is en dat ze niet verrijkt kan
worden, maar het is niet eerlijk onze westerse beschaving zonder meer
met het christendom te vereenzelvigen. Zolang een sociaal-economisch
en politiek stelsel aan de andere zijde van het ijzeren gordijn een intrinsieke eenheid uitmaakt met een radicaal-antigodsdienstige, inhumane
en materialistische levensvisie, wordt deze vereenzelviging van ons
maatschappelijk stelsel met een „christelijke - levensvisie misschien in
de hand gewerkt. Als het communisme echter gedwongen wordt, allerlei onverbrekelijke marxistische banden echt te doorbreken, en wij tot
een voorlopig minstens neutrale verstandhouding — van al maar samen
te leven om dan samen verder te zien — aangezocht worden, moeten
wij een onderscheid gaan maken tussen christendom en alles wat wij
daar in de westerse beschaving onder verstaan.
Dit schijnt wel de grondidee te zijn waardoor Delfgaauw zich laat
inspireren, ook in zijn Marxinterpretatie. Hij gaat naar onze mening
wat te ver in zijn vergoelijking van Marx, maar volkomen terecht
beklemtoont hij, dat niet alles wat Marx geleerd heeft, onchristelijk is.
Een doodgewone belangenstrijd consacreren wij — ook in onze landen
— vaak tot een godsdienstoorlog. Er wordt voortdurend verwarring
gezaaid tussen eerbied voor de vrijheid van de persoon en een liberaal
individualisme. Is het eerlijk, en zelfs maar realistisch, alles wat ook
maar enigszins naar grotere socialisatie of naar nationalisatie zweemt,
in naam van het christendom en van het personalisme of te wijzen?
Gaat het in deze kwestie om opties die direct van ideologische aard
zijn, of over economische, sociale en politieke structuren, die slechts op
hun politieke, sociale en economische deugdelijkheid moeten beoordeeld
worden? Natuurlijk heeft de ethiek jets te maken met alle domeinen
van het leven. Maar dit wit niet zeggen dat een verantwoorde ethiek
zich alleen maar in een bepaalde structuur kan concretiseren.
Weer gaat het bier niet om louter theoretische vragen. De samenleving zelf is er reeds mee bezig, ons vele opvattingen te doen herzien.
Het empirisme is mede constitutief voor de vorming van het moreel
geweten op het economische, sociale en politieke vlak. Zijn de twee
grote, tegengestelde, economische-politieke systemen niet reeds naar
elkaar toe aan het groeien? Is er binnen die twee systemen zelf niet
reeds een schommelbeweging waar te nemen tussen b.v. privê initiatief
en dirigisme? Feitelijk zijn we er dus al volop mee bezig het negatieve
uitgangspunt te doen omslaan tot een economische en sociale convergentie tussen al de economisch ontwikkelde landen, die zich met de
dag gelijker beginnen te onderscheiden van alle economisch nog niet
ontwikkelde landen, China incluis. Op sociaal gebied zijn de maat-
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regelen die Marx in het Communistisch Manifest aanprijst als overgang naar de nieuwe maatschappij, en waarvan hij overigens zelf zegt
dat ze natuurlijk zullen verschillen van land tot land, in onze samenleving voor een groot deel al vanzelfsprekend geworden. Aileen de
expropriatie van de grondeigendom en de afschaffing van het erfrecht
zijn nog niet doorgevoerd. Maar met onze belastingen op het erfrecht
en op de grondeigendom gaan we al een flink eind in die richting.
Is dit alles echter wel zo onchristelijk als sommigen beweren, of zijn
omgekeerd al die sociale maatregelen slechts denkbaar in een marxistische context?
Behalve op het filosofische en het godsdienstige vlak, is er op alle
terreinen een praktische convergentie aan de gang. In de mate dat de
toenadering op al deze gebieden concretere vormen aanneemt, zal zij
de levensbeschouwelijke divergenties naar ons oordeel van karakter
doen veranderen.
Een poging tot dialoog. Delfgaauw.
Daarmee bedoelen we niet dat de fundamentele meningsverschillen
vanzelf weg zullen vallen, wel dat ze anders zullen geconfronteerd
worden.
De discussies die in het Westen op gang zijn gekomen tussen christenen en communisten, kunnen misschien als leidraad dienen om ons
een voorstelling te maken van wat zulk een confrontatie kan worden.
Zij leveren een kostbare bijdrage, in zo verre zij ons vragen afstand te
doen van vooroordelen en een positief begrip op te brengen voor alles
wat er in het communisme of in Marx' leer aanvaardbaar, waardevol en
voortaan zelfs onmisbaar is. In zo ver er openlijk en vriendschappelijk
van gedachten kan gewisseld worden, is dit een ontzettend belangrijke
vooruitgang. Maar waar het op het allerwezenlijkste aankomt is er
zelfs van verstandhouding nog geen sprake. In laatste instantie gaat
het hier om een theistische of een athelstische visie op de mens in de
wereld, d.w.z, over het wezen van de mens, over de zin van het bestaan.
Daarover is geen waarachtige verstandhouding mogelijk, zolang de
visie van Marx niet fundamenteel wordt doorbroken. Welnu, deze
kerstening van Marx, als we ons zo mogen uitdrukken, stellen mensen
als Delfgaauw zich o.i. iets te gemakkelijk voor.
Delfgaauw heeft het recht de mening te verdedigen, die op dit ogenblik door bijna niemand meer wordt gehouden, dat er niet alleen een
fundamenteel verschil bestaat tusen het communisme zoals het zich de
facto heeft gerealiseerd, en de leer van Marx, maar dat er in Marx zelf
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een wezenlijk onderscheid moet gemaakt worden tussen de geschriften
van de eerste en die van de tweede periode, voor en na 1848. Er zou
niet alleen een verschuiving plaats gevonden hebben van een uitdrukkelijk filosofische naar een uitsluitend economische belangstelling —
wat vanuit Marx' filosofie natuurlijk uiterst consequent was — maar er
zou ook een duidelijke verschuiving merkbaar zijn van een meer open
humanistisch denken naar een gesloten, veel materialistischer systeem 2 ). Om nu de openheid, het niet-dogmatisch karakter van Marx'
oorspronkelijke filosofie te bewijzen, doet Delfgaauw een beroep op
argumenten die o.i. niet steekhoudend zijn.
Voortdurend komt hij terug op het feit, dat Marx er zich nooit
duidelijk over uitspreekt, hoe de communistische toekomst er uit zal
zien: hij laat dit in het vage, hij laat verschillende toegangswegen en
mogelijheden open. Dit is juist, maar kan men daar een bewijs in zien
voor de „openheid" van de jonge Marx? De tactische aanpassingen
worden juist talrijker naarmate Marx ouder wordt en zich meer met
de praktische verwezenlijkingen (of mislukkingen) moet bezighouden.
En in de eerste periode is zijn vaagheid niet te wijten aan „openheid'',
maar aan zijn abstract dogmatisme.
Als Marx zegt, dat „het communisme de waarachtige oplossing is
van de tegenstelling waarin de mens zich tegenover de natuur en zijn
medemens bevindt, de ware beeindiging van de strijd tussen bestaan
en wezen, tussen verobjectivering en zelfbevestiging, tussen vrijheid
en noodzakelijkheid, tussen individu en soort. Het is het opgeloste
raadsel der geschiedenis en is er zich van bewust deze oplossing te zijn -

(Friihschriften,

p. 235), dan bedoelt hij daarmee jets wezenlijk anders

dan wat Delfgaauw er in leest (p. 80 vlg.). Volgens Delfgaauw zou
Marx hier slechts willen zeggen: pas wanneer de mens actief in contact
treedt met de natuur en met zijn medemensen, pas wanneer hij zijn
wezen in zijn concrete bestaan tot uitdrukking wil brengen, pas wanneer hij zijn vrijheid confronteert met de noodzakelijk verlopende geschiedenis, pas wanneer hij zich als individu sociaal begrijpt . . . ., pas
2 ) Ook V. Leemans maakt in zijn essay De jonge Marx en de Marxisten (Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1962) een onderscheid tussen de jonge en de latere
Marx. Maar hij benadert de hele probleemstelling meer sociologisch dan ontologisch.
In dit perspectief is het verantwoord een onderscheid te aanvaarden tussen de nog
niet nader omschreven sociaal-economische en politieke idealen van de eerste periode,
en de latere, ten behoeve van de strijd nader gedetermineerde en zelfs gedogmatiseerde stellingen van de revolutionaire Marx. Hoewel ook hier moet opgemerkt worden, dat Marx precies in het uitwerken van de revolutionaire methode veel soepeler
ging denken dan tevoren en een open oog had voor de wisselende mogelijkheden in
de verschillende landen. Delfgaauw beweegt zich echter onmiddellijk op het uitdrukkelijk filosofisch terrein. Hier krijgen woorden als openheid en dogmatisme een andere
beteken is.
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dan wordt de levensstrijd geplaatst op het plan waarop hij gevoerd kan
worden en tot oplossingen kan leiden (p. 82). Het zou hier dus slechts
gaan om de voorafgaandelijke concrete voorwaarden om tot een menswaardig bestaan te komen. Maar uit de tekst zelf en nog veel meer
uit de hele context van al de filosofische geschriften uit de eerste periode blijkt dat het hier gaat om de absolute oplossing van het „menselijk
probleem", die door het communisme in het vooruitzicht wordt gesteld.
Slechts drie voorbeelden. De oplossing van de tegenstelling tussen
bestaan en wezen legt Delfgaauw uit als ging het er om, „zijn wezen
in het concrete bestaan tot uitdrukking te brengen". Maar Marx beoogt
juist, de concreet-existentiele, faktische tegenstellingen op te hef fen tot
het totaal met zichzelf verzoende wezen van de mens! Marx denkt hier
veel idealistisch-filosofischer dan Delfgaauw het in zijn bijna existentialistische interpretatie laat voorkomen.
Wat de socialiteit van het individu betreft: het citaat dat Delfgaauw
aanhaalt (p. 83) om te bewijzen dat voor Marx in laatste instantie niet
de gemeenschap, wel het individu bestaat — „het is voor alles te vermijden, de maatschappij als abstractie tegenover het individu vast te
leggen" — moet juist in de andere richting geinterpreteerd worden.
Het zijn juist de individualisten die steeds maar beweren dat de gemeenschap een abstractie is. We hoeven Marx' tekst maar voort te
lezen om ten slotte uit te komen op: „Der Tod scheint als ein harter
Sieg der Gattung fiber das Individuum and ihrer Einheit zu widersprechen, aber das bestimmte Individuum ist nur ein bestimmtes Gattungswesen, als solches sterblich" (Friihschriften, p. 239).
Marx' visie op de noodzakelijkheid en het daaruit schijnbaar voortvloeiende probleem van de vrijheid, wordt door Delfgaauw voortdurend in het teken van het wetenschappelijk determinisme geplaatst.
Maar het gaat in de eerste geschriften over de alleen vanuit de idealistische filosofie te begrijpen noodzakelijkheid, waarmee de menselijke
vrijheid in wezen identiek is. Het komt er voor de vrijheid, net als voor
het bewustzijn, slechts op aan zich of te stemmen, vrij in te gaan op de
werkelijke mogelijkheden die de openbaring zijn van de zich in de
geschiedenis praktisch ontwikkelende idee. Net zoals de existentie
volgens Marx samen zal vallen met het eigenlijke wezen van de mens,
zo zal ook de vrijheid uiteindelijk in de noodzakelijkheid verankerd
worden. Vandaar de vanzelfsprekendheid waarmee alle tegenstellingen
opgelost zullen worden: de vestiging b.v. van de ware zedelijkheid,
door het feit dat de sociaal-economische verhoudingen gezond zullen
zijn.
Dit alles hangs zeer nauw samen met de idee welke Marx van de
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mens als zodanig heeft en de rol die hij hem toekent in het noodzakelijk
zich ontwikkelend „dialectisch- proces. Ongetwijfeld is ook voor Marx
de mens het doel van de hele ontwikkeling. Ongetwijfeld neemt hij een
„specifiek- verschil aan tussen de redelijke mens en de redeloze natuur.
Maar „redelijkheid - en „bewustzijn - zijn voor hem niet, zoals voor ons,
de ten slotte Loch nog slechts vermiddelende functies tussen geestelijk
zelfbewustzijn en stoffelijke uithuizigheid. Bij Marx gaat het alweer
over een pure schommelbeweging tussen bewuste reactie en natuurlijke
gegevenheid. Hij scoot nooit door tot de antimonie van geestelijkheid
en stoffelijkheid. Juist daarom kan hij de oplossing van de menselijke
problematiek zo gemakkelijk in het vooruitzicht stellen. Op het wezenlijke niveau bestaan er voor hem geen tegenstellingen. Wie daar van
tegenstellingen spreekt, wordt door hem voor een dualist uitgekreten.
De ernst van de tegenstelling die het wezen van de mens constitueert,
de eenheid van zelfbewustzijn en stoffelijkheid, ziet hij niet.
Over deze dieper problematiek schrijdt Delfgaauw o.i. werkelijk al te
lichthartig heen door een terminologie als die van Teilhard de Chardin
in zekere zin toepasselijk te achten op de visie van Marx — we bedoelen de uitdrukking dat de mens „geestelijke stof" is (p. 20). Marx zou
daar alleen maar andere conclusies uit getrokken hebben. Maar het
gaat niet om andere conclusies alleen. Het gaat hier om een onfilosofische en in deze zin wel degelijk materialistische verwarring tussen het
felt van de evolutie en de verklaring ervan. Tot het zoeken van een
verklaring wordt men slechts genoopt als men tot de metafysische
antinomie van de mens is doorgestoten, d.w.z. als men binnen zijn the
wezen de wezenlijke transcendentie erkent van zijn geestelijkheid
boven zijn stoffelijkheid. De mens heeft geen zelfbewustzijn, zoals
Marx beweert, wel bewustzijn, hij is echter zelfbewustzijn. Het is
wezenlijk iets anders, te zeggen dat de mens geestelijke stof is of
stoffelijke geest. Daar hangt immers van af of men het „geestelijke louter als een kwalificatie en een „reactie op" begrijpt, dan wel als het
eigenlijke substantief in de mens. De Teilhardiaanse terminologie werkt
hier verwarrend: in een spiritualistisch en interioriserend perspectief
interpreteert Teilhard het stoffelijk evolutieproces van meet af aan
fundamenteel anders dan Marx.
Zowat in heel zijn betoog vindt Delfgaauw o.i. wat te gemakkelijk
aanknopingspunten tussen het spiritualistisch humanisme en Marx'
naturalistisch humanisme. Het gaat niet op Marx' „soms nogal materialistisch klinkende uitdrukkingen" alleen op rekening te schrijven van
zijn reactie tegen Hegel, aan het felt dat hij het verband tussen mens en
natuur nauwer wilde toehalen maar de nodige terminologie niet gevon-
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den heeft om zijn nieuwe visie op de geestelijkheid van de mens uit te
drukken. Dit soort van deficientie kan men in Marx' filosofie slechts
ontdekken, als men er jets anders in wil vinden dan Marx zelf helemaal
niet zo onduidelijk heeft uitgedrukt. Hij aarzelde in zijn uitdrukkingen
tussen „idealisme" en „materialisme" juist omdat hij een realisme op
het oog had waarin er voor een ontologische spanning tussen het
spirituele en het materiele geen plaats meer zou zijn. En het is helemaal
niet zo onduidelijk dat hij deze spanning uit de wereld wilde helpen
door de idee met de werkelijkheid gewoon te vereenzelvigen, d.w.z.
door de spontaneiteit en de vrijheid van de geestelijke natuur tenslotte
te reduceren tot lets dat „even noodzakelijk, concreet en hecht gebouwd
(is) als het stoffelijke" (Friihschriften, p. 7). Delfgaauw merkt bij dit
citaat op, dat hier dus weer de erkenning van het geestelijke opvalt
(p. 110). Maar het is Marx in deze passage juist te doen om de
radicale omkering van Hegels spiritualisme. Niet de erkenning van het
specifiek geestelijke, wel de overname van Hegels dialectiek, een in
zichzelf omgekeerd en als gedecapiteerd Hegeliaans systeem, ligt ten
grondslag aan het onderscheid tussen Marx' „materialisme- en het
vulgaire materialisme 3).
Voortdurend vereenzelvigt Delfgaauw het „rationele - of het „bewuste-, dat inderdaad een grote rol speelt in Marx' filosofie, met het
„specifiek- menselijke. Het gevolg daarvan is, dat het besef voor het
specifiek „geestelijke'', met name voor het religieuze, bij Marx alleen
maar schijnt te ontbreken als jets dat er met de nodige kleine correcties
bij kan komen. als men Marx' ideeen maar doordenkt. Delfgaauw
meent — tegen de opinie van Kwant en bijna iedereen in — dat
volgens Marx de godsdienst geen gevolg is van het feit dat de mens in
de sociaal-economische werkelijkheid van zichzelf vervreemd is en zich
daarom een geluk projecteert in een hogere schijnwereld, maar bijna
integendeel de oorzaak zou zijn waarom de mens niet voldoende aandacht besteedt aan de wereld. Daar hij zijn geluk in de hemel vindt,
wordt hij onverschillig ten overstaan van het aardse leven (p. 43).
Dit is o.i. gewoon een projectie van een hedendaagse katholieke
problematiek in de filosofie van Marx. De argumenten die Delfgaauw
3 ) Vgl. Kwant, Wijsbegeerte van de ontmoeting, p. 86: „Hier raken we de diepste
contradictie van de marxistische filosofie. Deze is helemaal dialectisch, omdat zij zich
plaatst binnen de dialoog tussen mens en wereld. Maar zij vernietigt de dialectiek
door haar materialisme. Zij verklaart immers dat de mens uiteindelijk slechts een deel
is van de kosmos. De innerlijke tegenspraak van het marxisme blijkt in de uitspraak,
dat de natuur de mens zou voortbrengen, die dan optreedt als haar gesprekspartner.
Het marxisme staat voor een keuze: ofwel het neemt de dialectiek ernstig, en dan
wordt het brute materialisme ondenkbaar; ofwel het neemt zijn materialisme serieus,
en dan mag het niet langer van werkelijke dialectiek spreken-.
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voor deze interpretatie Beef t, overtuigen niet. Het feit dat Marx reeds
atheist was alvorens communist te worden, bewijst niets. Hij heeft
Feuerbachs uitleg van het religieuze precies „wetenschappelijk - willen
funderen door te betogen dat het religieuze projectieverschijnsel zijn
oorsprong vindt in de sociaal-economische vervreemding. Bovendien
vindt men nergens een tekst die er ook maar enigszins op zou wijzen
dat de mens zich uit godsdienstigheid van de aarde distantieert. De
ellende van het proletariaat wordt nooit in verband gebracht met een
religieuze gelatenheid. Integendeel, met „opium van het yolk" wordt
inderdaad bedoeld dat de mensen uit hun ellende willen vluchten in
een religieuze verdoving. Hebben de rijken zich misschien uit godsdienstigheid gedistantieerd van de wereld? Delfgaauw schrigt zelf:
„Wordt het geen tijd om ons te bezinnen op onze eigen toewijding aan
deze aarde? Marx zou op deze vraag antwoorden: dat heeft de christen
al lang gedaan. Hij heeft zich volkomen gewijd aan het kapitalisme, aan
het geld. Het christendom is de godsdienst van de heersende klasse,
die voor de onderdrukte klasse de godsdienst als troost hanteert om
zelf haar onderdrukking voort te kunnen zetten" (p. 103). Dit is inderdaad Marx' visie op de godsdienst: een produkt van de sociaal-economische wantoestand om die toestand ofwel te kunnen bestendigen
ofwel te kunnen oplossen in schijn. Maar dit is precies het tegenovergestelde van Delfgaauws thesis. Hij verdedigt die wel met enige aarzeling, maar zij doet dan toch zeer sterk haar invloed Belden op het
verband dat hij ziet tussen communisme en atheisme.
Dit verband wordt namelijk losser. Het zou dan volstaan dat wij,
christenen, ons in de gelukkige zin van Teilhard tot de aarde en de
materie en de sociale werkelijkheid zouden bekeren, om meteen de
eerste oorzaak op te ruimen waarom het marxisme steeds principieel
begirt met het atheisme. Dit citaat: „Der Kommunismus beginnt
sogleich mit dem Atheismus" (Friihschriften, p. 237) zet Delfgaauw
namelijk als motto boven zijn hoofdstuk over „Het Marxisme als Atheisme". Maar dit citaat is wel zeer slecht gekozen. Marx maakt in de
betreffende passage juist een verschil tussen het communisme voor
hem (dat van Owen noemt hij expliciet) en het zijne. Zijn communisme
onderscheidt zich juist hierdoor van al de vorige, dat deze begonnen
zijn met een abstracte strijd tegen de abstractie die de godsdienst is,
terwijl het zijne de godsdienst in zijn wortel aanpakt, nl. de sociaaleconomische wantoestanden: het positieve atheisme zal vanzelf voortgebracht worden door de vestiging van het communisme. Men moet
dus niet beginnen met het atheisme, het zal vanzelf ontstaan. Wel zal
men onderweg nog voortdurend last hebben van het christendom, dat
44
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zich in naam van zijn eeuwige principes opwerpt als de beschermer van
de gevestigde order men moet het dan ook positief bestrijden, en soms
zal men daar ook mee moeten beginnen. De reden daarvan is niet dat
de godsdienst de mensen afhoudt van deze wereld, maar dat hij de
revolutie belet.
De specifiek marxistische overtuiging, dat de godsdienst vanzelf zal
verdwijnen, toont enerzijds duidelijk aan dat de verstandhouding op
het diepste niveau niet in Marx kan gevonden worden. Werken voor
een betere wereld betekent voor ons, christenen, medewerken aan de
schepping en de verlossing, aan de incarnatie van God in de wereld.
Voor Marx en voor de orthodoxe marxist betekent dit zelfde werk
bewust: het opruimen van de zogenaamde behoefte om zelfs ook maar
aan God te denken. Het was Marx wel degelijk te doen om een absoluut-immanente zelfheerlijke mensheid.
Maar anderzijds ligt in diezelfde overtuiging, dat de godsdienst
vanzelf uit de mensheid zal verdwijnen, paradoxalerwijze misschien
de grootste reden tot hoop. Wat Marx voorspeld heeft, is niet bewaarheid door de feiten. En daarmee komen we terug tot het hoofdthema
van dit artikel. Hier blijkt dat een der hoekstenen van het systeem het
gebouw eigenlijk nooit trouw geschraagd heeft. Dit zou de godsdiensthaat van het communisme kunnen verklaren, die steeds onredelijker
is geworden, maar nu, als communistisch Rusland tot verstandhouding
met het Westen wil komen, opgegeven moet worden. Omdat deze
verstandhouding onvermijdelijk is geworden, is het niet onredelijk, is
het christelijk, te hopen dat wij de „strijd - om de inderdaad onaantastbare, maar vooral bevrijdende waarden van het Christendom binnen
afzienbare tijd met andere wapenen, dit is zonder wapens zullen
kunnen strijden.

Uit de encycliek Pacem in Ten-is, waavan ons bij het ter perse gaan
alleen nog maar gedeeltelijke vertalingen bekend zijn:
„Zo ook kunnen valse wijsgerige theorieen over de natuur, het ontstaan en het doel van de wereld en van de mens niet vereenzelvigd
worden met historische bewegingen die gesticht zijn met een economisch, sociaal, cultureel of politiek doel, zelfs indien zij hun oorsprong
vinden in of hun inspiratie putten uit die theorieen. Een leer die eenmaal vastgesteld en geformuleerd is, veranderd niet meer, terwijl bewegingen die op concrete en veranderlijke levensomstandigheden gericht
zijn, noodzakelijkerwijze in hoge mate de invloed ondergaan van die
evolutie".

Bezichtiging van
de pen en de pan

PROF. DR. IR. F. PH. A. TELLEGEN

W

IJ zijn hier bijeengekomen om het werk te bezichtigen van een
viertal leerlingen van deze instelling, die in hun voornemen
van opleiding tot industriele vormgever zijn geslaagd en die deze instelling gaan vruchtbaar maken in de samenleving. Een feestelijke en
plechtige „zitting", met autoriteiten en notabelen, gaat vooraf aan een
gemnteresseerde „rondwandeling". En aller aandacht is gericht op het
„tentoongestelde", op het „werk", waarin en waaruit de betekenis van
deze instelling en de volleerdheid van haar leerlingen manifest wordt,
blijkt.
Die aandacht wordt gevraagd voor een kookpan en een naaidoosje,
een pen en een stoel, een telefoontoestel en enkele andere zaken, die
ik verder laat rusten. Het klinkt wel wat wonderlijk, dat eenvoudige
gebruiksvoorwerpen, wier doorgaans nederige diensten ons al Lang
bekend zijn, zelf de aandacht gaan opeisen van een dergelijk gezelschap. En dat dit plaats vindt in een Academie, een instituut voor
scholing ên vorming, waarvan de naam rechtstreeks verwijst naar Plato,
een van de grondleggers der Europese cultuur.
Het gaat niet om het feestmaal zelfs niet om een maal, maar om de
pan; niet om het feestkleed maar om het doosje naaigerei; niet om een
gedenkschrift of een getuigschrift, maar om de schrijfstift zelf. Ja, wij
zullen zelfs de grote rustverstoorder in ons leven — de telefoon — de
eer moeten aandoen haar „te zien staan", haar te bezichtigen.
Wanneer inzicht wordt geboren uit verwondering, dan is aan de
v6Orwaarde voor het verkrijgen van inzicht zeker voldaan; wij hopen
alleen dat die waarde zelf zal verschijnen!
Mens en wereld een, als gegeven en als opgave
Grondfeit en uitgangsgegeven van de hedendaagse wijsgerige mensbeschouwing is, dat mens en wereld een zijn, onverbrekelijk verbonden
zoals kruis en munt. Wanneer de mens op zichzelf gaat reflecteren,
wanneer hij vraagt wat en wie hij is, wanneer hij ontdekt dat hij uit
noodzaak en vrijheid is samengesteld en zich afvraagt waartoe zijn
vrijheid hem oproept — dan treft hij zichzelf aan als mens in een
wereld, als altijd al met anderen in een wereld bestaande. Dat is een
Voordracht voor Akademie van Bouwkunst, Den Haag, op 26 oktober 1962.
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fundamenteel gegeven, een oer-feit, dat houvast geeft aan de inzichtzoekende mens, tegelijk een vanzelfsprekendheid voor ons dagelijks
bestaan; ê:n het belichaamt de opgave voor de wijsgerige antropoloog.
Want hij moet dat „fait primitif" tot bewustzijn laten komen, het
uiteenleggen in dat wat het in elementaire woorden aanduidt, om het
daarna als gegeven, omvattende eenheid nieuw te laten verschijnen.
Mens en wereld als altijd al een, als grondgegeven voor wijsgerig
onderzoek en wijsgerige verheldering is een kant van een medaille —
de andere zijde is er ook. Zoals de wijsbegeerte niet alleen te maken
heeft met verheldering van menselijk bewustzijn, menselijk weten, maar
evenzeer met richting wijzen aan menselijk handelen — suo modo —
zo drukt de uitspraak: mens en wereld is altijd al 66n, tegelijk een
opgave uit, een menselijke oer-opgave. Het gaat daarbij niet in de
eerste plaats om de opgave van de wijsgeer in zijn eigen taak, maar om
zijn rol in ons aller opgave: samen-leven in een wereld, of: samenwerken aan een bewoonbare wereld voor alien.
Dat er zo'n opgave voor ons ligt, lijkt mij duidelijk. Wij herkennen
haar bijv. in het economische vlak: meer dan de helft van de wereldbevolking moet verlost worden van honger en ellende — of in het
politieke vlak: meer dan een derde van de wereldbevolking trad sinds
1945 toe als lid van de vergadering der volkeren —, of in het vlak van
de planologische stedebouw: de opbouw van een leefgebied op basis
van functionele terreinbestemming beoogt alle vormen van zelfverwerkeling van de mens bereikbaar te maken voor alien.
Dezelfde opgave wordt dikwijls niet of nauwelijks herkend waar het
gaat om 's mensen dagelijkse omgeving, om zijn wonen en om het
gewone, dat wij gewend zijn en waaraan wij gewend zijn, het nietspectaculaire en het niet-buitengewone, wat geen verbazing, noch bewondering, maar ook geen angst en bedreiging vertegenwoordigt. Ook
daarin ligt een opgave, want een gespletenheid, die om heling, heelmaking vraagt, meer dan een voorziening, namelijk een inlijving. De
wijsgerige cultuurkritiek richt haar aandacht meer op de psychische en
sociale aspecten van onze wereld-in-opbouw dan op de strikt culturele,
op de gestalte van onze omgeving. En het lijkt gepast over deze gespletenheid nog enkele woorden te zeggen.
Over de gespletenheid van onze dagelijkse wereld
Wij leven — om met Romano Guardini te spreken — in „das Ende
der Neuzeit", te vertalen als de voleinding van de Nieuwe Tijd. In het
boeiende en zwaar geladen boekje, dat deze naam draagt, stelt Guardini
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dat de grondinspiratie van de Nieuwe Tijd uitgeput raakt en dat wij
naar helderheid zoeken over onze toekomst, over wat zich al aankondigt
in deze voleinding. Het is bijzonder moeilijk daarvoor geeigende woorden te vinden; Guardini spreekt van de niet-'humane mens, de niet
natuurlijke natuur en de onculturele cultuur, uitdrukkelijk als binnenhistorische termen bedoeld ( zie: „Christendom en techniek, karakteristiek van onze wereld", F. Ph. A. Tellegen, in Streven jrg. XV, juni '62,
nr. 9, waarin met andere woorden hetzelfde wordt aangetoond). Daarin kan in ieder geval dit duidelijk worden, dat met benoemingen, die
allereerst quantitatief zijn — zoals schaalvergroting, omvang, bevolkingstoename, snelheid van verandering, e.d. — niet kan worden volstaan. Er is jets qualitatiefs en fundamenteels aan de orde, het zoeken
naar een nieuwe gestalte van de menselijke wereld. Dat kan aansluiting
vinden bij gespletenheden, die wij in onze actuele wereld aantreffen.
Een daarvan is aanwijsbaar in onze gebruiksvoorwerpen, in hun totstandkoming, hun gestalte en hun gebruik.
In de wijze waarop wij in onze behoeften voorzien, met name in onze
behoefte aan gebruiksvoorwerpen, is in de loop van de Nieuwe Tijd
een grote verandering gekomen. Het ambachtelijke voortbrengen, dat
zich bedient van gereedschap en werktuig, werd gaandeweg meer vervangen en omgevormd in het industrieel voortbrengingsproces. Dat
bestaat voor wat de totstandbrenging betreft in beginsel in een doen
voortbrengen door een zelfwerkend en gaandeweg meer zichzelf regelend systeem, een in zich besloten geheel van functies. Diebold wijst
erop (in „Automation-, 1952, o.a, pag. 59), dat deze nieuwe wijze van
totstandbrenging in beginsel afstand doet van de menselijke hand als
uitgangsgegeven en dat zij niet denkt in termen van \vat wordt voortgebracht — produkten — maar van functies, van werkwijzen. Deze
vergaande omvorming is ondenkbaar zonder de pragmatisch geworden
wetenschap, zonder de verbinding van wetenschap en arbeid — en zij
brengt de uiteenlegging mee van het voortbrengen in de conceptie
(onderzoek en ontwerp), de ontwikkeling en beproeving, en tenslotte
de uitvoering. De volle nadruk valt daarbij op het procesmatig karakter
van de produktie, sociaal gesproken op het voorzien van zoveel mogelijk
gebruikers en op het binnen hun bereik brengen van nieuw gevonden
mogelijkheden.
De intrinsieke armoede van deze enorme verrijking begint langzamerhand tot ons bewustzijn door te dringen. De economische uitdrukking daarvan luidt aldus, dat de marktvergroting ons tot bezinning
oproept hoe wij aan de toenemende concurrentie het hoofd moeten
bieden. Maar er is ook een andere uitdrukking mogelijk. Het getij

726

BEZICHTIGING VAN DE PEN EN DE PAN

verandert en wij beginnen de gebruikelijke voortbrengingswijze nieuw
te doordenken vanuit 't gebruiksvoorwerp zelf en vanuit de gebruikende mens. Wij gaan denken vanuit onze wereld, waarbinnen zich deze
produktie wel afspeelt, maar waarin deze produktie ook uitmondt —
het dagelijks gebruik. En het woord: industriele vormgeving dient zich
aan. Dat lijkt mij uiterst belangrijk. Dit nieuwe woord zal moeten
doordringen tot de ondernemers en al hun medewerkers, maar evenzeer
tot de gebruikers — en wie vallen daarbuiten? De betekenis ervan
strekt wijder dan de naam van een nieuwe vakbekwaamheid doet vermoeden — al is de verschijning ervan in deze vorm noodzakelijk voor
de genoemde doordringing.
Wat industriele vormgeving betekent kan men benaderen vanuit de
economische en vanuit de esthetische kant. Het is naar mijn mening
zeer gelukkig dat de gekozen term daarvan nu juist niet spreekt. Want
het misverstand ligt klaar — en meer dan dat — om de betekenis van
industriele vormgeving te overtrekken ofwel naar de economische ofwel
naar de esthetische kant. Dan is de werkelijke betekenis onzichtbaar
geworden: de heel-making, of een-making van onze wereld, de aanwezigstelling van nut en waarde in een.

Leven in voorzieningssysteem en spel
Een van de betekenissen van het fundamentele gegeven van het
hedendaagse wijsgerig denken over de mens — mens en wereld als
eenheid — bestaat in het daarin impliciet uitgesproken protest tegen de
te ver gaande scheiding van lichaam en geest. Wie zich de mensbepaling van de wijsgeer bij uitstek van de ingang in de Nieuwe Tijd, van.
Rene Descartes voor de geest haalt, zal daarvan een pregnant voorbeeld herkennen. Hoe zouden res cogitans en res extensa een eenheid
kunnen zijn? Daarmede correspondeert o.m. de indeling van de dingen
die ons omgeven, in gebruiksvoorwerpen en kunstvoorwerpen — de
afzonderlijke aanwezigheid van nut en waarde, van middel en doel, van
genot en vreugde. In de actuele bewegingen, die beogen het menselijk
leven niet a priori in verdiepingen te Leiden, om het weer een geheel te
maken zonder het te vervlakken, staat ook de industriele vormgeving,
naar mij voorkomt. En zij staat op een belangrijke plaats daarin, juist
omdat zij aangrijpt bij het bij uitstek nuttige, bij het nederige en gewone,
dat als eerste, maar niet als enige, betekenis heeft om ons diensten te
verlenen. Wanneer het waar is — een gedachte, die Karl Marx het
eerst heeft uitgesproken — dat de ons overgeleverde wereld juist vanuit
het sociaal-economisch-technische words aangegrepen en omgevormd,
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dan zou de poging om eenzijdigheden in dat gebeuren op te hef fen ook
gevoeglijk daarbij kunnen aangrijpen. Het genot van het gemakkelijk
hanteren van wat voor dagelijks gebruik bestemd is en een aanzicht
waarin het daarvoor bestemd zijn met smaak is vormgegeven, zou dat
niet reeds een vreugde voor de hele mens betekenen, van wiens hele
leven het dan ook deel uitmaakt?
Men kan dit ook nog van een andere zijde belichten. Wanneer arbeid
wordt tot een taakvervulling in een ons alien voorzienend industrieel
bestel en de vroegere arbeid — de manuele bewerking van grond en
materiaal — verschuift naar de hobby in de vrije tijd, spelkarakter aanneemt, kan een nieuwe tweeling van het menselijk leven ontstaan. Om
sociale en economische motieven mOet de mens zijn deel inbrengen
in ons aller voorzieningen; dat is dan de voorwaarde waarop hij toegang
krijgt tot meer dan ontspanning, tot spel. De in de gestalte van het
industrie1e produkt manifest wordende creativiteit, uitmondend in de
dagelijkse omgang ermee, zou een verbinding kunnen leggen met die
andere, spelende creativiteit uit de „vrije" tijd.
Op deze wijze en in deze richting kijkende, voor de actuele bezichtiging, komt met de pan ook het feestmaal in het verschiet, met het naaidoosje het ldeden en verkleden, ja zelfs met het telefoontoestel een
hernieuwd zoeken naar een beschaafd en aangenaam gebruik daarvan!
En misschien nog een stap verder. 1k schreef boven deze tekst: „De
bezichtiging van de pen en de pan". Daarin staat de pan voor ons
levensonderhoud, de zorg voor het dOOrleven van het menselijk geslacht. En de pen voor de andere beweging, die ons mensen karakteriseert, het transcenderen van het hier en nu naar het volwaardig humane
toe. Kunnen wij in het verschijnen van de industriele vormgeving ook
een nieuwe poging zien om woord en werk in een te vangen — hoe
voorbijgaand en hoe kwetsbaar ook? Dat hoop ik.

De reorganisatie
van het Conciliewerk

P. FRANSEN S.J.

N de laatste weken van de Eerste Sessie hebben sommige „realisten onder de Concilievaders (Montini, Suenens, Leger en Lercaro) op
een nogal spectaculaire wijze aangedrongen op een reorganisatie van
het Conciliewerk. In kleine kringen werden allerlei plannen uitgewerkt
waarvan er verschillende hier voor ons liggen. Natuurlijk is het onze
taak niet, de bisschoppen de weg te wijzen. Maar het kan nuttig zijn
enkele voorstellen eens naast elkaar te leggen en op hun voor- en
nadelen te toetsen. Vanzelf brengt dit ons tot enkele ruimere overwegingen 1 ) .
Velen hebben geklaagd over de gebrekkige voorbereiding van het
Concilie. Er zijn inderdaad fouten gemaakt, maar achteraf blijken die
een zegen te zijn geweest. De bisschoppen hebben hun eigen weg
moeten zoeken, hun eigen verantwoordelijkheid opnemen. Opgevoed in
een theologie van het Primaat, en eraan gewend, alle initiatieven meestal aan de Curie over te laten, hebben velen van hen tijd nodig gehad
om aan deze nieuwe verantwoordelijkheid te wennen. Speculatief over
de verhoudingen tussen Primaat en Episcopaat discussieren, en de
episcopale zending existentieel beleven, zijn twee verschillende dingen.
Vele bisschoppen hadden een aantal „geconditioneerde complexen" of
te leggen. Ze hadden straf gedirigeerde debatten verwacht en op het
Concilie stonden ze nu ineens voor hun vrijheid. Als er iets duidelijk is
in de vele brieven die we uit alle delen van de wereld hebben ontvangen, dan dit: „onze bisschop is veranderd uit Rome teruggekeerd".
De brief van de Paus aan de bisschoppen
Deze verandering is voor een groot deel te danken aan de houding
van de Paus. Vanaf het begin heeft hij gewild dat „zijn concilie" vrij
zou zijn, al hebben velen dat niet direct geloofd. Zijn opvatting van het
Primaat is misschien niet zo heel grondig theologisch-reflexief gefundeerd, maar in ieder geval diep existentieel bepaald door de evangelische, open en dynamische opvatting van het ambt als een „diakonia'',
1 ) In uitgebreidere vorm verschijnt dit artikel tegelijkertijd in Wort and Wahrheit,
Herder, Wenen.
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een dienst. Sommigen hebben dit voor nalviteit versleten, maar dit
strookt niet met het realistische en zelfs „geslepen - karakter van deze
boerenzoon uit Bergamo. Het verwijt is wel een normale reactie van
mensen die alle heil verwachten van menselijke organisatie en „efficiency'', het pelagianisme van onze tijd.
Typerend voor de houding van de Paus is weer zijn brief van 6
januari aan alle bisschoppen van de wereld, waarin hij enkele reorganisatiemaatregelen bekend maakt. Het hoofdthema van de brief is de
verantwoordelijkheid van de bisschoppen, welke zij delen met de Paus.
„Vanzelfsprekend ontvangt het Concilie zijn algemene richtlijnen van
de Paus, Maar tegelijkertijd is het de taak van de bisschoppen, het vrije
verloop van het Concilie veilig te stellen. In hun of ficiele en definitieve
vorm krijgen de concilie-decreten kracht van wet door de apostolische
autoriteit van de Paus. Maar het is de plicht van de Concilie-vaders de
Conciliethemata voor te stellen, te bespreken, in een geeigende vorm
voor te bereiden en ze ten slotte samen met de Paus te ondertekenen".
Kenmerkend voor de theologische ongevoeligheid van de internationale
pers is het feit, dat de meeste kranten in hun samenvattingen de nadruk
gelegd hebben op de passages waarin de Paus over zijn eigen gezag
spreekt, zoals dat nu al eeuwen vastligt in het Kerkelijk Recht, maar
niets waargenomen hebben van het „nieuwe geluid". De verantwoordelijkheid welke de bisschoppen delen met de Paus, betreft de hele
Kerk, niet alleen het territorium dat aan hun jurisdictie is toevertrouwd.
„Vooral is het belangrijk, dat het heilige college van de bisschoppen,
die in eenheid met de Paus het wezen en de grondslag van de Conciliearbeid vormen, onaangetast blijft. Dit moet allereerst in Rome bewaarheid worden . . . . Verder moet het zich uitstrekken over alle plaatsen
van de wereld, waar de heilige hierarchie haar zelfde werk verricht,
in volkomen geestelijke eenheid met de Paus van Rome en in de kracht
van de H. Geest, die 'de bisschoppen verordend heeft de Kerk Gods
te leiden' (Handelingen, 20, 28)-.
Wat de technisch-organisatorische voorbereiding betreft staat de
Tweede Sessie er intussen beter voor dan de Eerste. Het grootste
euvel was het gebrek aan samenwerking van de voorbereidende commissies onderling en in sommige gevallen met de corresponderende
pauselijke Congregaties. Deze laatste spanning zal nu wel verminderd
zijn. De conciliaire commissies zijn door het Concilie gevormd en
bestaan uit bisschoppen die op het Concilie hebben samengewerkt.
Vooral hebben zij nu een coOrdinatie-commissie boven zich gekregen,
die, zoals de Paus stelt in de boven vermelde brief, „princeps- is, de
eerste, zonder daarom de eigen bevoegdheid van de aparte commissies
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op te hef fen. Deze commissie heeft reeds goed werk geleverd. Op
5 december, nog juist voor de sluicing van de Eerste Sessie, ontvingen
de bisschoppen een lijst van „Constituties en Decreed', waarin de
oorspronkelijke 71 schemata tot 20 herleid werden. Ook in die 20 is er
ondertussen al veel uitgedund, samengebracht, vereenvoudigd, en aangepast aan de wensen van de bisschoppen.
Een ander winstpunt is de vorming van de gemengde commissies.
Reeds voor het Concilie hadden de meeste voorbereidende commissies
met elkaar samengewerkt. Er was echter een grote uitzondering, en die
heeft het werk erg geschaad. De commissie voor theologie ging uit van
het principe, dat zij het gezag van het H. Of ficie deelde, de hoogste
instantie in taken van geloof; zij weigerde, op voet van gelijkheid met
de andere commissies te onderhandelen. Zoals men weer, heeft Mgr.
De Smedt, uit naam van het Secretariaat voor de Eenheid, daar publiek
over geklaagd op het Concilie. Het H. Of ficie heeft geantwoord, dat
de bisschop van Brugge zich vergiste: het Secretariaat voor de Eenheid
had wel gevraagd het schema over de „Twee Bronnen van de Open.
baring" met de theologische commissie te bespreken, maar dit voorstel
kwam veel te laat, het schema was al maanden klaar. Persoonlijk hebben we echter dezelfde klacht Koren herhalen door secretarissen of
leden van andere commissies. In ieder geval heeft de theologie-commissie nu op bevel van de Paus het principe van de samenwerking aanvaard.
Ten slotte ontvingen de bisschoppen van de Paus, zowel in de
„Ordo agendorum" van 5 december als in zijn brief van 6 januari de
opdracht de voorbereidingswerken persoonlijk te blijven volgen. Het
Concilie gaat door. De bisschoppen moeten het onderling contact
levend houden. Zij moeten nu reeds schriftelijk hun amendementen
indienen op de schemata die zij al in handen hebben. Naargelang de
commissies klaar komen met de andere schemata, wordt de nieuwe
tekst naar de bisschoppen gestuurd, zo mogelijk langs de presidenten
van de bisschoppen-conferenties, en voor einde juni moeten de amendementen naar Rome terug. Dan pas wordt de definitieve tekst opgesteld, die aan het Concilie zal worden voorgelegd. De conciliaire discussies gaan dus door, zij het op een nogal omslachtige wijze.
Tweede Bessie: taakomschrijving
Zal de Tweede Sessie dan klaar komen voor Kerstmis? Het antwoord op deze vraag hangt enigszins of van wat men van het Concilie
nog verwacht. Een concilie hoeft niet alle hangende kwesties op te
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lossen, het kan zelfs niet een antwoord geven op alle vragen. Sommige
vragen zijn theologisch niet rijp, andere vergen zulk een verscheidenheld van aanpassingen in de verschillende kerken, dat een Concilie er
slechts in algemene bewoordingen over kan spreken.
Het is nodig, dat een Concilie zijn probleemstelling omschrijft en
beperkt tot enkele duidelijke en dringende vragen die de hele Kerk
raken. Kard. Suenens heeft reeds een poging gedaan in deze richting
met zijn voorstel om de discussies te beperken tot twee grote themata:
de Kerk naar binnen (zending van het episcopaat, van het laicaat) en
de Kerk naar buiten (de christelijke eenheid; de vitale vragen van de
mensheid op dit ogenblik: wereldvrede, atoomoorlog, huwelijksmoraal,
tolerantie). Maar zelfs deze taakomschrijving lijkt ons nog te omvangrijk.
Het Eerste Vatikaanse Concilie stond reeds voor hetzelfde probleem.
In zijn geschiedenis van dit Concilie schrij ft C. Butler in het slothoofdstuk: „Wie zich vandaag als geschiedschrijver met het Concilie bezighoudt, heeft de indruk dat het officiele programma zoals dat in de
aankondigingsbul meegedeeld werd, veel te breed en veel te vaag was.
Het wilde heilmiddelen vinden voor de intellectuele, sociale en politieke
kwalen van de tijd. Het was een groots plan, maar veel te veel omvattend om verwezenlijkt te kunnen worden. Toen aan de bisschoppen
gevraagd werd, alle onderwerpen op te geven die de godsdienst, de
Kerk, de maatschappij volgens hen het best konden helpen, toen kwam
er zo 'n ontzaglijk aantal van de meest uiteenlopende standpunten naar
voren, dat de congregatie die de voorstellen moest verwerken, nooit
klaar kon komen met de massa materiaal, en dat geen enkel Concilie
daar ook maar een tiende deel van kon bewerken. Een Algemeen Concilie wordt waarschijnlijk het best slechts bijeengeroepen voor een
enkele, wel bepaalde taak: het uitschakelen van een ketterij, het definieren van een leer. Ongetwijfeld, ook Trente behandelde een uitgebreid domein van de kerkelijke leer, maar het ging erom, de katholieke
leer te bevestigen tegenover de dwalingen van de reformatoren" 2).
Wat Trente betreft, stelt onze persoonlijke studie ons in staat nog
duidelijker te zijn: Trente is alleen uitvoerig ingegaan op het probleem
van de Rechtvaardiging, en dan nog in het beperkte perspectief van de
Reformatie en de eigentijdse theologie. De decreten over de Sacramenten hadden nog een veel beperkter bedoeling: uitsluitend de meest voor
de hand liggende dwalingen van de Reformatoren te veroordelen. Alle
aandacht ging naar de formulering van de „canones - . De inleidingen
2 ) Dom Cuthbert Butler O.S.B., The Vatican Council, Londen, 1930, II, pp. 238
239.
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op de canones, de zgn. Constitutiones, waren geen dogmatische bepalingen, maar slechts korte samenvattingen van de algemeen aanvaarde
leer van de Kerk op dat ogenblik 3 ). Deze beperking is de kracht geweest van Trente. De meeste bezwaren tegen Trente zijn te wijten aan
de majoriserende interpretatie welke de latere theologen aan de decreten hebben gegeven.
Als men geen precieze vraagstelling voor open heeft, gaan de
schemata, zoals met dit Concilie het geval is geweest, meer lijken op
samenvattingen van een theologisch tractaat dan op conciliaire documenten. Daarom lijkt ons de theologische discussie in deze tussentijd
van uitzonderlijk belang. In de eerste plaats moet dit gesprek uitmaken
welke theologische problemen rijp zijn voor een conciliaire definitie.
Het moet verder nog beter onderscheiden wat tot de „substantie van
het geloofsgoed- behoort, en wat eerder moet beschouwd worden als
een meer beperkte formulering ervan. Deze theologische reflexie moet
de bisschoppen helpen om uit de vele voorgelegde problemen die scherp
omschreven vragen los te maken, waaraan het Concilie zijn voile
aandacht moet geven. De rest kan dan geweerd worden. De reflexie
kan tenslotte verschillende punten ophelderen die in de Eerste Sessie
voor vele bisschoppen moeilijkheden hebben opgeleverd.
Een duidelijker onderscheid tussen het wezen van het geloof en de
verschillende formuleringen ervan zal het Concilie in de mogelijkheid
stellen, die pastorale aanpassingen door te voeren die van de Kerk
gevraagd worden. Het is echter een feit, dat dit onderscheid vele leken
praktisch nog onbekend is. Zij zien alles ongeveer op een zelfde vlak,
de appel van Eva en de erfzonde, de Driekoningen en de Menswording, de wetten voor het nuchter zijn en de instelling van de H. Eucharistie. Zelfs vele priesters en bisschoppen ontgaat dit onderscheid.
Maar zonder dit onderscheid is het onmogelijk, de theologie te vernieuwen, laat staan pastorale en oecumenische aanpassingen door te
voeren. Slechts in dit licht kan men ook de andere begrippen uitleggen
en funderen, die op het Concilie voortdurend moeilijkheden hebben
veroorzaakt en tot tijdrovende en ontmoedigende misverstanden hebben geleid: wat betekent „pastorale aanpassing" en „oecumenische
bekommernis" in het formuleren van de dogma's? Als het geloof van
de Kerk alleen in abstracte en scholastische, zg. „eeuwige waarheden"
kan geformuleerd worden, dan hebben deze begrippen geen zin.

3 ) P. Fransen, Eautorite des conciles, in: Problêrnes dautoritê. Uitg. John Todd,
Parijs, 1962, pp. 59 - 93, en vooral de excursus Sure la nècessite detudier le sens
historique des textes conciliaires, ibid., pp. 93 - 100.
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Reorganisatie van het werk
Maar laten we terugkeren naar de vraag, hoe het werk van het
Concilie in de Tweede Sessie beter kan georganiseerd worden.
Eerst enkele kleine punten die voor hervorming vatbaar zijn. De
werkwijze zou soepeler worden als men de twee-derde-meerderheid,
die nu voor alle beslissingen geeist wordt, zou beperken tot dogmatische of kerkrechtelijke beslissingen, zowel in de commissies als in de
Algemene Vergaderingen. Voor procedurekwesties kan een eenvoudige meerderheid volstaan.
Een andere detailvraag is de taal. Het latijn doet veel tijd verliezen.
Het dwingt de bisschoppen hun interventies voor te bereiden. Dit is
een voordeel, zal men zeggen, maar het brengt vaak mee dat de
sprekers helemaal Been rekening kunnen houden met wat juist veiOr
hen gezegd is. Het gevolg is: nodeloze herhalingen of domme misverstanden. Een simultaanvertaling is niet zo gemakkelijk te realiseren om
wine van de soms delicate terminologie in theologische kwesties.
Het belangrijkste punt is echter de werkwijze. Hoe zullen de discussies praktisch verlopen? Zeker niet meer zoals in de eerste Sessie.
Daar zijn de meeste bisschoppen het wel over eens. Hoe dan wel is
niet zo gemakkelijk uit te maken. Want iedere oplossing heeft haar
eigen bezwaren.
Verschillende bisschoppen hebben voorstellen uitgewerkt. Een eerste voorziet het volgende: Na een korte algemene discussie in de aula
worden alle amendementen schriftelijk ingediend, en verder door de
bevoegde commissie in het schema verwerkt. Na enkele weken volgt
in de aula een uitvoerige analyse van het verbeterde schema door
enkele daarvoor aangeduide sprekers. Zij moeten niet alleen de argumenten voor en tegen vermelden, maar ook de redenen waarom de
commissie ten slotte tot een bepaalde formulering is overgegaan. Daarop wordt de stemming gehouden. Eventueel kan een amendement dat
door de commissie niet werd aanvaard, nu door een bisschop of een
groep bisschoppen aan het Concilie speciaal ter stemming worden voorgelegd. Als het schema niet wordt aanvaard, wordt het eenvoudig van
de agenda geschrapt.

Een tweede voorstel beperkt de algemene discussies in de aula tot
vertegenwoordigers van de verschillende bisschoppenconferenties, die
zowel de opvatting van de meerderheid als van de minderheden in de
conferentie moeten uiteenzetten. Individueel kunnen de bisschoppen
slechts schriftelijke amendementen indienen. De commissie verwerkt
dit alles tot een definitieve tekst, waarop dan gestemd wordt.

734

DE REORGANISATIE VAN HET CONCILIEWERK

De nadelen van deze twee voorstellen liggen voor de hand. De vrijheld van discussie wordt drastisch beperkt, en de commissie krijgt een
initiatief dat niet tot haar bevoegdheid behoort: een conciliaire commissie is niet het Concilie, maar werkt in opdracht van het Concilie.
Bovendien verliest men nog te veel tijd: in het eerste voorstel door het
moeizame coOrdineren van honderden schriftelijke amendementen, in
het tweede blijven er waarschijnlijk nog een vijftigtal toespraken te
beluisteren voor elk hoofdstuk van een schema, wat telkens ten minste
twee dagen vraagt.
Een derde plan werd aan het Concilie zelf voorgelegd in de laatste
week van de Eerste Sessie. De bespreking omvat twee a drie stadia.
In een eerste stadium, dat eventueel uit kan vallen en in alle geval heel
kort moet zijn, wordt het schema door de president van de commissie of
zijn vertegenwoordiger voor de Concilievaders ingeleid en uitgelegd.
In een tweede stadium wordt het schema uitvoerig besproken in de
verschillende taalgroepen of respectievelijke bisschoppenconferenties.
Hier heerst volledige vrijheid van discussie, en iedereen spreekt zijn
eigen taal. In deze groepen wordt over amendementen gestemd met
een gewone meerderheid van stemmen, zodat elk amendement zoveel
mogelijk kansen krijgt. Van daar gaan de amendementen naar de
commissies, die ze in het schema verwerken. Pas daarna komt in een
derde stadium het verbeterde schema voor de Algemene Vergadering,
waar het door een „relator- uitgelegd wordt en door enkele „advokaten- verdedigd of bestreden. Zonder verdere correctie wordt dan
door de Algemene Vergadering gestemd over elk kapittel van het
schema, waarbij een twee-derde-meerderheid wordt vereist. Als een
hoofdstuk verworpen wordt, gaat het terug naar de commissie, in
belangrijke gevallen naar de respectievelijke groepen.
Dit voorstel laat aan de bisschoppen een volledige vrijheid van.
spreken. Zij worden vanaf het begin met alle aspecten van het probleem in kennis gesteld. De conciliaire commissies blijven in de dienst
van het Concilie zonder over te veel macht te beschikken. Men wins
veel tijd, omdat men gedurende dezelfde week meerdere schema's kan
afhandelen, elk in een verschillend stadium van ontwikkeling. Dit
gebeurde trouwens ook in Trente. Van de andere kant vraagt het van
de bisschoppen een zeer zware inspanning: 's morgens vergaderen in
de basilika, 's avonds in de groepsdiscussies. Men hoeft evenwel niet
elke dag een Algemene Vergadering te houden.
Wij zien in dit voorstel nog een ander voordeel: een beter gebruik
van de „periti". In de Eerste Sessie zaten zij soms uren lang op de balcons van de basilika zonder lets te doen, of gaven zij verspreide confe
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renties in de stad. Volgens dit voorstel kunnen zij, in 't tweede stadium,
de bisschoppen effectief bijstaan in de groepsdiscussies. Trente heeft
vaak een beroep gedaan op deze wijze van werken. Dikwijls werd een
probleem eerst besproken door de theologen, in aanwezigheid van de
bisschoppen. Soms werden ook speciale groepen van bisschoppen
samengesteld, die een of ander probleem eerst onder elkaar bespraken.
Ook in Konstanz paste men een dergelijke procedure toe. De schema's
werden eerst uitvoerig besproken en geamendeerd in de „nationes (een Engelse, een Duitse, een Franse, en later een Spaanse en Portugese). De geest waarin deze procedure was opgevat, gaf aanleiding tot
veel strijd. Men wilde de Paus en het college van kardinalen schaakmat
zetten, en de vele Italiaanse bisschoppen, die nogal papalistisch gezind
waren, uit de discussies weren. Maar zulke bedoelingen zijn nu niet
meer aanwezig.

Het conciliaire geheim
Nog een delicaat punt blijft er over: het conciliaire geheim. Dat de
behandeling van sommige vragen een zekere discretie veronderstelt,
ligt voor de hand. Maar of de vrijheid van de bisschoppen erg beknot
zou worden als er meer bekendheid werd gegeven aan het verloop
van de discussies, betwijfelen wij. Wie met gezag bekleed is, moet ook
de moed hebben voor zijn overtuiging uit te komen.
De hele zaak is in de eerste plaats een kwestie van nuchter, gezond
verstand. Toen wij gedurende het Concilie in De Linie durfden schrijven dat het menselijk onmogelijk is een geheim te bewaren, als ongeveer 2.500 mensen het kennen, om niet te spreken van de vele seminaristen en technici die de zittingen bijwonen (wij kennen althans een
geval van een seminarist die zijn „nieuws - probeerde te verkopen aan
een persagentschap, dat het eerlijkheidshalve weigerde), vond een
bekende theoloog uit Rome dat wat wij geschreven hadden „niet paste
in een katholieke kraut". Misschien is het nuttig, hier nogmaals een
tekst te citeren van de wijze kerkhistoricus C. Butler. Hij heeft op dit
punt blijkbaar niet veel illusies:
„Een vraag die op elk komend Concilie wel ter tafel zal komen, is de
kwestie van het geheim (. .). Het is een feit, dat dit op het Vaticaans
Concilie slecht gehouden werd. Niet alleen de leden van het Concilie,
maar ook drukkers en boekbinders kregen alle documenten in handen.
De gezantschappen konden exemplaren kopen van alles wat er gedrukt
werd, zodat soms documenten in het bezit waren van de regeringen en
van de pers, voor ze bij de bisschoppen kwamen. Geheimen die door
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700 bisschoppen en even zovele theologen en misschien nog 100 of ficiales, zoals stenografen en anderen, moeten gehouden worden, moeten
onvermijdelijk uitlekken. Friedrich, een van de theologen, stak in zijn
Quirinusbrieven openlijk de draak met de mening dat zo'n plicht tot
geheimhouding nog bestond, hij gaf alles zonder aarzelen door aan
Acton, Dellinger en het Beiers ministerie. Manning had een formele
dispensatie om alles aan Odo Russell mee te delen, als een tegenzet
tegen Acton, die Gladstone en de Engelse regering tot een interventie
wilde bewegen; en uit het dagboek van Icard weten we, dat Russell in
Rome vrijuit sprak over alles wat hij van het Concilie wist (. .).
Louis Veuillot was in Rome en in zijn biografie schrijft zijn broer dat
het Concilie 'geen geheimen voor hem had' en dat ook zeer vertrouwelijke stukken doorgegeven werden aan L'Univers. Het resultaat van dit
alles was: geen geheim meer, maar ook geen openbaarheid; alleen een
sfeer van gemompel en argwaan, van verhaaltjes, berichten en vermoedens, die noch bewezen, noch weerlegd konden worden (. . .). Onmiddellijk bij de aanvang van het Concilie deed een invloedrijke groep van
bisschoppen voorstellen in deze zaak van de geheimhouding. Ze wezen
er op dat deze in strijd was met de geest van de tijd die aandrong op
openbaarheid. Geheimhouding zou waarschijnlijk veel meer onrust verwekken en kwaad doen dan wanneer men alles publiek maakte wat er
gebeurde. Het verloop van het Concilie schijnt aan te tonen, dat deze
voorstelling van zaken voor een groot deel juist was, en dat er veel
minder beroering, storm, argwaan en misverstand was ontstaan, indien
men de berichtgevers van de pers tot de debatten had toegelaten" 4).
Deze tekst klinkt als een profetie, en kan geheel op de Eerste Sessie
toegepast worden. In het begin hielden de bisschoppen zich tamelijk
streng aan het geheim, maar weldra kwamen er allerlei artikelen in de
liberale pers van Italie die de feiten verhaalden met naam en toenaam.
„Omnia venalia Romae", geldt nog steeds: alles is hier te koop. Verschillende bisschoppen hebben toen heftig geprotesteerd: het paste niet
dat liberale, vaak antikatholieke bladen over materiaal beschikten, zij
het dan verdraaid of verkeerd belicht, dat de katholieke pers onthouden
werd. Sommige bisschoppen zijn dan maar hun eigen oordeel gaan
volgen, en vele kranten en weekbladen kregen nu heel wat meer
nieuws, soms zelfs met de details van de discussies. Of ficieel hield men
echter vast aan het principe, dat alles geheim bleef.
Over de fundamentele onoprechtheid die aan deze houding ten
grondslag ligt, over het „slechte geweten" dat men sommige mensen
4 ) o.c. pp. 241 - 243.
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opdringt, zullen we hier maar zwijgen. Maar in de grond raakt de
kwestie van het geheim de fundamentele vraag waarom het Concilie is
samengeroepen. Het moet een „aggiornamento - betekenen, een aanpassing aan de werkelijke toestand van de wereld in onze dagen. Onze
beschaving is echter ondenkbaar zonder publiciteit en een zekere openbaarheid van de debatten. Een van de grootste pastorale behoeften van
deze tijd is een levend contact tussen Episcopaat en gelovigen, dat
door allerlei ouderwetse tradities in vele landen words gehinderd. Geen
enkele gevormde katholiek loochent het feit dat alleen de bisschoppen
in eenheid met de Stoel van Rome „rechters zijn van het geloof", maar
velen zien niet in, waarom dit ambt slechts in het geheim kan worden
uitgeoefend. Men herhaalt op alle tonen, dat het Concilie „de zaak is
van de leken", dat het hen niet onverschillig mag laten, maar van de
andere kant wil men hen over de belangrijkste vragen die daar behandeld worden niets laten weten 5).
Een ander aspect is wellicht nog belangrijker. In zijn openingstoespraak heeft de Paus crop gewezen dat de Kerk het licht van de waarheid moet laten uitschijnen over de wereld. Miljoenen mensen, die er
nooit aan zouden denken iets over de Katholieke Kerk te lezen, zijn nu
geintrigeerd door wat er daar in Rome allemaal aan de gang is. Zij
vragen niet beter dan voor een keer eens te vernemen waar het om
gaat. Is dit dan geen unieke gelegenheid om aan miljoenen mensen,
die gewoonlijk de dwaaste dingen over de Katholieke Kerk horen, een
inzicht te geven in de ware zorgen van de Kerk, haar wezen, haar
levenswijze?
Men vreest de indiscreties en de onvoorzichtigheid van de pers.
Natuurlijk bestaat er zo iets als een sensatiepers. Maar men hoeft de
wereldpers Loch niet te beoordelen naar de Italiaanse pers, al zou men
met wat meer diplomatic en begrip ook in Italie wel betere resultaten
kunnen bereiken.
Ten slotte gaat het hier om een dogmatisch kerkbegrip. Ofwel blijft
men zitten met een klerikaal kerkbeeld, overgeerfd uit de 19e eeuw,
volgens welk de leken niets anders te doen hebben dan te bidden en
eerbiedig of te wachten wat hun meerderen beslissen, ofwel ziet men.
de Kerk als het „Volk van God", waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, ook de persmensen, de schrijvers, de confêrenciers,
ieder kan, naar eigen vermogen en roeping, aan het grootse werk van
het Concilie meewerken.
Of deze beschouwingen veel zullen veranderen, weten wij niet. Wel
5 ) P. Fransen, Het concilie en de leken, in: Streven, okt. 1960, pp. 35 r 44.
45
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zijn, aan de hand van een verslag van een groep uitgevers en perslui,
dergelijke voorstellen al besproken door de Presidentie. Voor sommige
bisschoppen, die nog te veel gewend zijn aan de afgeslotenheid van hun
eigen diocesane curie, zijn deze ideeen echter helemaal nieuw. Het
volstaat niet, boeken te schrijven over het laicaat, grote nationale en
internationale congressen te beleggen over de plaats van de leek in de
Kerk, men moet wat daar geschreven en gezegd wordt, ook existentieel
beleven, en daarvoor met enkele gewoonten breken die niet meer
van onze tijd zijn. Dat daar een zeker risico aan verbonden is, spreekt
vanzelf. Ook de leken moeten er aan wennen. Maar men bereikt altijd
meer, door vertrouwen te schenken aan de mensen, dan door ze te
wantrouwen.
En na het Concilie?
De Kerk heeft in zekere zin op dit Concilie zichzelf ontdekt.
De grote vreugde, die men ervaren heeft bij deze vrijmoedige ontmoeting van bisschoppen en theologen uit alle delen van de wereld, heeft
velen doen uitzien naar een bestendiging van deze internationale contacten. Tevens heeft men aangevoeld dat de Romeinse Curie haar werk
beter zou kunnen doen, als zij in blijvend contact was met wat in de
wereld omgaat.
Zulk een contact bestaat er natuurlijk al: regelmatig brengen de
bisschoppen in hun bezoek „ad limina" verslag uit over hun diocees.
Maar dit contact is niet volop vruchtbaar zolang het enigermate plaats
heeft op voet van ongelijkheid, van onderdaan tot gezagsdrager. Vele
bisschoppen verschijnen er te veel als „ambtenaren-, die rekenschap
moeten afleggen van hun beleid, en te weinig als bisschoppen. Wil dit
regelmatig contact werkelijk vrucht dragen, dan moeten zij enigermate
op voet van gelijkheid kunnen handelen met de Curie. Voor een individuele bisschop, die in zijn financiele problemen daarenboven soms
afhankelijk is van de Romeinse bureaus, is dit bijna onmogelijk.
Natuurlijk spreken wij hier niet over die bevoegdheden, waarin de
Curie het instrument is en moet blijven van de universele jurisdictie
van het pauselijk Primaat; wij denken alleen aan die vormen van
contact, waardoor de Curie in naam van de Paus zich laat inlichten
over de plaatselijke behoeften van de Kerk.
Daarmee is opnieuw het probleem van de bisschoppenconferenties
gesteld, de grote nieuwigheid van dit Concilie. In een vorig artikel
hebben we hier reeds over geschreven: hoe ze uit de praktijk ontstaan
zijn en door de gang van het Concilie bevorderd, hoe ze juridisch en
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theologisch kunnen gefundeerd worden 6 ). We zijn erg benieuwd, hoe
ze verder zullen evolueren. Het is best mogelijk dat de tijden nog niet
rijp zijn om het principe al helemaal consequent toe te passen. Het
principe is er in ieder geval door, en dat is het voornaamste.
Ten slotte een laatste vraag: zou het niet goed zijn, in de toekomst
op regelmatige tijdstippen een Concilie samen te roepen? Sommigen
zouden dit wensen. Men heeft dit vroeger in de geschiedenis ook wel
eens geprobeerd, maar men heeft er mee op moeten houden: de bisschoppen verschenen niet meer op het appal.
Wij willen hier liever een lans breken voor een soepeler oplossing,
die voorgesteld werd door een van onze theologische faculteiten. Men
zou de wereld kunnen indelen in patriarchaten. Elk patriarchaat zou
meerdere volken omvatten, zodat elk nationaal particularisme, dat
tegenwoordig in de Kerk hier en daar wel een gevaar is, vermeden
wordt. Een patriarchaat kan eventueel verschillende nationale bisschoppenconferenties omvatten, alle samen verenigd onder een patriarch. Als men in het aantal nog een symboliek wil zien ook ( de twaalf
stammen van Israel, de twaalf Apostelen, als de kern van het Gods
Volk op aarde), kan men eventueel twaalf patriarchaten vormen. De
oude patriarchaten van Jerusalem, Antiochie, Alexandria en Constantinopel zouden met Rome hun aloude voorrechten bewaren, waarmee
een stap verder gezet wordt naar de eenheid met het Oosten. Ook
Moskou behoudt een patriarchale zetel. Dan blijven er nog zes patriarchaten te verdelen: Noord- en Centraal-Europa, Noord-Amerika,
Centraal- en Zuid-Amerika, Afrika, Zuid- en Oost-Azie, en de eilanden van de Stille Oceaan met Australia en Nieuw-Zeeland.
Deze patriarchaten kunnen verschillende juridische bevoegdheden
overnemen die nu uitsluitend door de Romeinse Curie behandeld worden, als liturgische aanpassing en vormgeving, huwelijkswetgeving,
priesterstudies, lekenapostolaat, kloosteroorden, enz. Rome kan zich
speciaal toeleggen op de eigen zending van het primaat, in de voile zin
van het woord te getuigen voor de Eenheid. Deze eenheidsfunctie kan
op verschillende wijzen een gepaste uitdrukking vinden. Alle belangrijke beslissingen zouden in eenheid met Rome moeten genomen worden. Steeds bestaat er een recht op beroep bij de H. Stoel. In laatste
instantie zou Rome enkel oordelen over geloofsvragen en over de belangrijkste juridische vragen die eng met geloofsvragen samenhangen,
zoals b.v. beslissingen die het wezen van de sacramentele ritus betreffen. Deze eenheid met Rome in de verscheidenheid van riten en gebrui6 ) P.

Fransen,

Episcopaat en primaat, in: Streven, jan. 1963, pp. 346 - 352.
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ken en recht kan nog het best tot uitdrukking komen in regelmatige
bijeenkomsten te Rome van de Patriarchen samen met hun metropolieten, met bisschoppen die wegens hun bevoegdheid speciaal in aanmerking komen, met hun theologen en canonisten. Bij deze algemene
vergaderingen kunnen de algemene belangen van de Kerk worden
besproken, en kan de eenheid in geloof en leven telkens weer worden
bevestigd.
In zulk een organisch ingedeelde Kerk kan elk patriarchaal gebied
zijn eigen aard en levenswijze ontwikkelen, zonder daarom de eenheid
van de Kerk te verbreken. De problemen kunnen steeds eerst ter plaatse
worden behandeld met mogelijkheid van beroep in Rome. ( Dit zou b.v.
een gezonde oplossing zijn voor de Indexwetgeving. Theologen en
theologische werken hoeven dan niet meer veroordeeld te worden,
alleen maar omdat men ze in sommige romeinse kringen niet begrijpt) .
Van de andere kant bewaart de Romeinse Curie haar voile betekenis
als orgaan van het pauselijk Primaat. Gemakkelijker zou zijn meteen
meer internationaal kunnen worden uitgebouwd. De betrekkingen tussen de Curie en de verschillende Patriarchaten zouden vruchtbaarder
zijn, omdat zij meer op het niveau van de dialoog en het geloofsgetuigenis plaats hebben dan op het louter administratieve viak.
Deze idee lijkt ons het overwegen waard. Ze kan zeker nog niet
worden uitgewerkt tegen het einde van dit jaar. Ze onderstelt een
compleet herdenken van de veranderlijke kerkelijke structuren vanuit
een bewuste aanvaarding van de Kerk als wereldkerk, en niet meer
als Kerk die zich wel over de hele wereld verspreidt maar vanuit het
oude Europa wordt bestuurd en geleid. Maar wellicht hebben wij reeds
in dit Concilie de eerste stap gedaan in deze richting.

Waar staat de priester-leraar
in het Nederlandse M.O.?
Proeve van een terreinverkenning
DR. F. J. VAN BEECK S.J.

E priester-leraar" schijnt een van die onplezierige onderwerpen te zijn,
die de neiging hebben om schrijvers en sprekers tot principiele uitspraken
te verleiden. Onlangs hebben de lezers van Sint Bonaventura, het weekblad
van de Katholieke Lerarenvereniging, dit nog kunnen meemaken. Als reactie
op de mooie, en ook principiele Bezinning naar Aanleiding van Veertig Jaren
Triniteitslyceum van Dr. Modestus van Straaten O.E.S.A. (St. Bon. 30 (1963)
1 - 11) verscheen tenminste een zeer lezenswaardige en scherpzinnige inzending
van de hand van Casimir Faase O.F.M. (St. Bon. 30 (1963) 121 - 122), die
eindigde met de buitengewoon principiele conclusie: „Met zijn ambt (d.i. van
de priester) is het ambt van leraar in het profane onderwijs niet te verenigen".
De hier volgende terreinverkenning — meer vraag dan antwoord tracht
de soep niet zo heet te eten. Beginselen warden immers zo intens geconditioneerd door concrete situaties van b.v. sociologische aard, dat het vaak aanbeveveling verdient eerst de situatie eens te bezien, en deze dan pas te toetsen aan
de beginselen. We zullen in deze bijdragen trachten, ons aan deze volgorde
te houden.
Schrijven over „de priester-leraar" loopt nog een ander risico: dat men de
leek-leraar uit het oog verliest. Dit zou niet alleen maar jammer zijn, maar tot
een ernstige vertekening van de feiten (en de rechten) kunnen leiden. Toch
stelt de concrete situatie, waarin naast leken ook priesters werkzaam zijn in het
middelbaar onderwijs, ons voor een aantal vragen die specifiek zijn voor de
priester-leraar; het zijn in de eerste plaats deze vragen, die hier aan de orde
komen, en wel uitgaande van de situatie van de door priesters geleide middelbare scholen.
Tenslotte: het zou vreemd zijn als dit artikel voor de beschrijving van toestanden en feiten, en voor het uitspreken van vermoedens niet in eerste instantie
afhankelijk zou zijn van de directe achtergrond van de schrijver. De situatie
van de Noord-nederlandse Jezuletencolleges, zoals de schrijver die kent en
interpreteert, wordt daarmee het uitgangspunt. Dit niet om andere middelbare
scholen, geleid door andere priesters (of de middelbare scholen in Belgie b.v.)
op alle punten dezelfde verschijnselen in de schoenen te schuiven. Dat zou
waarschijnlijk onrechtvaardig en op vele punten zeker onjuist zijn. Maar is
het overmoedig om te veronderstellen dat er vragen en verschijnselen zijn, die
zich voordoen op alle door priesters geleide middelbare scholen? We dachten
van niet, al weten we ook niet in welke mate dit het geval is. Vandaar dat de
ondertitel: Proeve van' een terreinverkenning, ieder uitnodigt, uit te maken wat
in zijn situatie mogelijk van toepassing is.

De katholieke middelbare school in Nederland
Het middelbaar onderwijs in Nederland is virtueel: bijzonder onderwijs (wat
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in Belgie vrij onderwijs wordt genoemd). Minder dan 20% van de middelbare
scholen zijn rijksscholen, ongeveer 52% van de middelbare scholen zijn confessioneel-bijzonder. Door de gelijkberechtiging, m.n. op het punt van subsidiering
en ius promovendi, hebben deze bijzondere scholen een bijzondere eigenschap
gekregen: ze zijn n.l. bijzonder en openbaar tegelijkertijd.
Dit laatste behelst een afwijking van de gangbare terminologie en behoeft
dus toelichting: de confessionele scholen zijn „openbaar" in die zin, dat zij
„open" zijn. Katholieke ouders sturen, ongeacht de sterkte van hun katholieke
overtuiging en meestal zonder veel nadenken, hun kinderen naar de katholieke
scholen 1 ). Deze herbergen zodoende een bevolking, die alleen geselecteerd is
op grond van een sociologisch-godsdienstige „overtuiging". Een ander selectiecriterium is er nauwelijks: de katholieke scholen warden bevolkt door het
katholieke „volksdeel", juist zoals de K.V.P. de sociaal-politieke groepering is
op basis van religieuze denominatie.
Deze toestand betekent een uitzonderlijke situatie wanneer men hem beziet
tegen de achtergrond van de toestand in de meeste andere landen. Als we
afzien van de toestanden in Spanje, Ierland, Belgie en West-Duitsland, moeten wij vaststellen dat bijna overal de katholieke scholen er heel anders voor
staan dan in Nederland, wat zeer bijzondere consequenties heeft. De ouders van
de leerlingen aldaar betalen belasting voor het openbaar onderwijs, maar zenden
hun kinderen naar de katholieke scholen, waarvoor zij andermaal — en nu veel
meer — schoolgeld betalen. Het selectie-princiep op grand waarvan de bevolking van deze scholen is samengesteld is dus een geheel ander dan dat in Nederland: een godsdienstige overtuiging, die zich grote offers getroost om aan de kinderen een sterk katholiek-geinspireerde opleiding te geven. Op deze scholen kan
men spreken van — voorzover dit in religiosis denkbaar en gezien de gefortuneerde milieus bestaanbaar is — een optimale situatie: de kinderen komen naar
de katholieke middelbare school met het besef, dat zij bevoorrecht zijn; zij komen om te leren, maar evenzeer om godsdienstig gevormd te worden; een groot
aantal priesters of religieuzen staat klaar om het financiele offer van de ouders
te honoreren. Het spreekt vanzelf dat dit grote aantal geestelijken een conditio
sine qua non is voor de ouders: zij eisen dat het hele klimaat op school onmiskenbaar in het teken van het geloof staat.
De toestand in Nederland is, zoals gezegd, volkomen anders: katholieke
scholen zijn in' feite „openbare" scholen voor de katholieke bevolkingsgroep
in sociologische zin. Op deze scholen komen jongens en meisjes van zeer uiteenlopend katholiek gehalte: men vindt er leerlingen, waarvan de ouders alleen
nog maar als R.K. staan ingeschreven, en leerlingen, waarvan de ouders een
katholieke overtuiging hebben, die hen ertoe zou brengen hun kinderen naar
een katholieke school te sturen, ook als zij volledig schoolgeld zouden moeten
betalen.
Deze situatie is hier in Nederland niet altijd zo geweest. De gelijkstelling is
pas veertig j aar oud. De relatief weinig talrijke katholieke scholen van voordien
waren echte „bijzondere" scholen. En ze zouden dit ook na de gelijkstelling nog
1 ) Dit gelds ook, zij het op andere wijze, voor protestanten. Bij deze laatsten speelt
de geloofsovertuiging weliswaar een veel belangrijker rol; zij kiezen echt tussen de
niet-confessionele en de christelijke school. Blijft echter staan, dat ook de christelijke
scholen van hun kant open scholen zijn, en zelf niet selectief werken door b.v. een
intense geloofsbeleving of kerksheid als voorwaarde te stellen.

DE PRIESTER - LERAAR IN HET NEDERLANDSE M.O.

743

jaren blijven, nu niet meer allereerst om financiele redenen, maar door het feit
dat de katholieke bevolkingsgroep zich maar zeer geleidelijk bewust zou worden
van de kansen, die de gelijkberechtigde katholieke middelbare school haar bood.
Overigens was de schoolgeldregling, ook op de openbare scholen, nog lange
tijd zo, dat de middelbare school op zich grate financiele offers vroeg. Eerst
na de tweede Wereldoorlog heeft zich het patroon definitief gewijzigd: de
„openbaar-bijzondere" katholieke scholen zijn binnen het bereik van iedere
katholiek gekomen, en leveren ieder jaar een groat aantal „katholieke" eindexaminati af.
Dat deze situatie voor de priestersscholen — de lezer vergeve ons de onwelluidende naam — bijzondere „challenges" met zich meebrengt, die om bijzondere „responses" vragen, spreekt vanzelf. We kunnen een en ander in vier
gedeelten onder ogen zien, zodat we ons voorstellen achtereenvolgens te spreken
over: de bevolking van de door priesters geleide scholen; de staf van deze
scholen; hun positie ten opzichte van de overige katholieke scholen; en tenslotte
de principiele kwestie: de plaats van de priester-leraar.
De bevolking van de door priesters geleide scholen
Het eerste punt dat hier geconstateerd dient te warden is het ontbreken van
ieder verschil. Op de priestersscholen komt dezelfde jeugd als op de andere
katholieke scholen. De gelijkberechting heeft ook in dit opzicht een echte
gelijkstelling betekend: leiderstypen en meelopers; overtuigde katholieke jongeren (wier overtuiging zich overigens vaak kenmerkt door een authentiek zoeken), half-overtuigde, en bijna zuiver sociologisch-katholieke leerlingen (dit
laatste zonder enig waardeoordeel ten aanzien van de personen); uit ontwikkelde, intelligente, wijze, onontwikkelde, onverstandige milieus; rijken, bemiddelden, burgers, minder bedeelden; uit gave, normale, moeilijke, kapotte huwelijken. Op gevaar af open deuren in te trappen: ieder denkbeeld, als zouden de
door priesters geleide scholen een elite herbergen, moet warden afgeschreven.
In feite hebben de priester-leraren van de priestersscholen op de meeste punten ingezien, dat hun idee van religieuze vorming nauw betrokken is op, en
afhankelijk van, de aldus samengestelde bevolking van hun scholen. De dagelijkse H. Mis is verlaten; het gros van de leerlingen was daar niet aan toe, en
een regelmatige misviering waarop gunstig gereageerd werd verdiende de voorkeur boven een dagelijkse schoolmis die weerzin wekte 2 ). De zwaarte en het
eigen karakter van de taak van godsdienstleraar is onderkend. De congregaties
zijn anders gaan lopen, enz.
Men kan zich echter afvragen, of de diepere grand van deze aanpassingen is
onderkend. Immers nog steeds hebben velen het idee, dat zij de grate groep van
de schoolbevolking „niet bereiken". Al naar gelang de graad van optimisme
hoort men zeggen: het percentage jongens of meisjes dat we echt bereiken,
waar we „echt iets aan kwijt kunnen", dat we „met vertrouwen afleveren", is
10, 15, of 20%. Aan het andere uiteinde staat een soliede groep van 20, 25,
of 30%, die „veel beter op een openbare school hadden kunnen zitten, dan
hadden ze hun geloof tenminste nog leren verdedigen". En tenslotte een grote
2 ) Hiermee wil niet de vraag beantwoord zijn, of de dagelijkse mis wel voor de
„goede katholieke leerlingen" te handhaven zou zijn geweest. Heel het complex
vragen rondom „open - en „gesloten - katholicisme en rondom de hedendaagse geloofsbeleving is in deze en dergelijke kwesties mede in het geding.
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middengroep van 50, 60, of 70%, die voor hetzelfde geld op een „gewone"
katholieke school hadden kunnen zitten. De aldus samengestelde schoolbevolking wordt nu geconfranteerd met een groot corps priesters-leraren, dat voor
een deel van hun opvoeding gaat zorgen. De priesters-leraren hebben hun veel
te bieden; maar de vraag is of het gebodene aansluit bij hun behoefte. In feite
blijkt het grate aantal priesters-opvoeders, en het vele dat dezen te bieden
hebben, in nogal wat gevallen beklemmend te werken: niet alleen bij de groep
„marginale katholieken" en bij de middengroep, op wie de aangeboden idealen
vaak een ontmoedigend hoge indruk maken, maar ook bij de groep van de
„beteren", die een overvloed aan attentie krijgen. Als het waar is, dat opvoeding, dus ook religieuze opvoeding, haar doel bereikt door net lets meer te
geven dan waar het kind om vraagt, dan lijkt de vraag gewettigd, of, zelfs na
het afschaffen van de schoolmis enz., de veelheid van aangeboden religieuze en
menselijke idealen en de veelheid van personen die ze aanbieden niet tot
indigestie leidt.
Misschien valt dit nog te illustreren met een voorbeeld uit de dagelijkse
ervaring met de middelbare schooljeugd. Wanneer hun een bijdrage van bijv.
f 2.50 gevraagd wordt voor de academie, voor een declamatie- of jazzavond,
voor een Kerstuitvoering of iets dergelijks, bespeurt men vaak een grotere
interesse dan wanneer het gebodene gratis zou zijn geweest. Hier is, zij het op
een lager plan, een zeer menselijk gegeven werkzaam: de jeugdige wil het zijne
bijdragen als symbool van zijn „waard"-ering van het gebodene. Mag men hier
een parallel trekken en zeggen: het grate aantal priesters dat zich — ietwat
eenzij dig — voor de leerlingen interesseert, en het grote aanbod van geestelijke
waar, in welke vorm dan ook, maken dat het artikel in waarde daalt? Verschijnt
het geestelijk appd van de priester nog wel als iets w.aardevals, als iets dat de
moeite van het zelf opzoeken en aftasten waard is ? En ervaren de jongeren de
massiviteit van het aanbod nog wel als realistisch, d.i. als overeenstemmend met
de personeels- en krachtsverhoudingen buiten de school?
Het heeft weinig zin, zo schijnt het, erover te treuren, dat de priestersscholen
niet (meer ?) bevolkt warden door een — op basis van geloofsovertuiging en
geldmiddelen van de ouders voorgeselecteerde — elite. De feiten zijn zo komen
te liggen en daarmee uit. De situatie van nu bergt zelfs een enorme kans: de
bevolking van de priestersscholen is een getrouwe afspiegeling geworden van
het katholieke volksdeel; de moderne samenleving is er met al zijn karakteristieken binnengestroomd; de leerlingen leven er in een milieu dat hun even
vertrouwd is als de straat, de flat en de bioscoop. Maar diezelfde moderne
samenleving heeft ook wantrouwen opgevat jegens het grate getal, jegens een
genivelleerd levensritme. Zij vraagt niet om extensieve beinvloeding, maar am
intensieve, niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Ligt bier misschien een kans
voor een team van priesters-leraren?

De priesters in de staf van de door hen geleide scholen
Ervan uitgaande dat er op de priestersscholen een onderscheid is tussen
leken-leraren en priester-leraren — we spreken op „patersscholen" zelfs zonder meer van „leraren" en „paters" ! — zou men de functie van de laatstgenoemden als volgt kunnen omschrijven: zij verrichten een functie en doen nog
jets „extra". Dat dit „en" goed verstaan dient te worden is duidelijk; feit is,
dat het „extra", hoe men dit nu verder ook bepaalt, „deel" uitmaakt van het
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werk van de priester-leraar 3 . Per saldo is hij ook jets „extra", als religieus
en/of als priester, dus doet hij ook jets „extra". Dit „extra" ligt niet allereerst
op het vlak van de functionele uitoefening van zijn leraarschap, hoewel dit
toch ook weer de basis bligt voor zijn „extra" werk. Zonder dit „extra" nu
precies te willen omschrijven, kan men toch zeggen dat het een meer dan oppervlakkige overeenkomst vertoont met het werk van sociale werkers en werksters.
Die doen ook „extra" werk: zij staan voor de verzorging van die werkelijkheden, die, hoewel zelf niet strikt-functioneel, toch noodzakelijk zijn om het
maatschappelijk apparaat en de mens daarin op menselijke wijze te doen functioneren. Natuurlijk moet de vergelijking worden aangepast: een middelbare
schoolopleiding is niet strikt utilitair; in de studie groeit de mens 4 ). Maar ook
op de middelbare school heeft het zin dat er mensen zijn, die het godmenselijke
met het menselijke nog .eens „aparte" attentie geven.
Een eerste, opvallend onderscheid nu tussen de teams van sociale werkers en
de teams van priesters-leraren op een aantal van de door hen geleide scholen is
gelegen in hun getalsterkte. Dr. A. van Tienen stelt in een interessant artikel
(Het team als georganiseerde groep, in Dux 29 (1962) 8 - 12) het maximaal
aantal medewerkers in een team op 10 - 15; een normaal team met een beperkt
werkterrein heeft zijn optimale sterkte dan ook waarschijnlijk tussen 6 en 12.
Nu heeft dit geval, zuiver numeriek gezien, een zekere relativiteit, hoewel men
zich dient of te vragen, of en in hoeverre men dit soort experimenteel gevonden
wetmatigheden naast zich neer kan en mag leggen. Belangrijker is echter het
feit, dat deze numerieke limiet tevens een limiet inhoudt ten aanzien van het
correct functioneren van het team. Een te groot team wordt onoverzichtelijk, en
verhindert een efficiente en tot verantwoordelijkheid uitnodigende taakverdeling; het verdoezelt bovendien de finalisatie van het team: de doeleinden, die in
3) We komen hier nog op terug,
4) Dit is de reden waarom reeds van ieder leraar, ook van de leek, een meer dan
zuiver functionele inzet verwacht wordt. Hebben de priestersscholen dit eigen „extra"
van de leek misschien onderschat of ontmoedigd? Deze vraag wordt des te urgenter, naarmate men vaker in gesprekken met studenten, die zich voorbereiden op een
loopbaan als leraar en zich afvragen wat zij zich van een dergelijke werkkring voorstellen, een vrij besliste afwijzing van een plaats op een priestersschool te horen
krijgt. Want wat hebben de priestersscholen de sollicitant in de sfeer van zijn taak
te bieden? Allereerst: doorgaans minder lasten dan de doorsnee lekenschool. Daar is
bijv. al het feit dat op de priestersscholen de surveillance voor de leken vaak minder
zwaar is. Dat lijkt aantrekkelijk. Toch kennen de priestersscholen de chronische
vlagen van goede wil onder de leken-leraren, om een deel van de surveillance nu
eindelijk eens zelf op zich te nemen. Ze zijn immers verantwoordelijk? Maar vaak is
het vuur na een goede week uitgeblust; de leraren merken dat ze overbodig werk
doen: er zijn paters en surveillanten. Zonder nu de goede bedoelingen van deze
laatsten ook maar enigszins in twijfel te trekken, mag men misschien toch vaststellen,
dat het de leken-leraren op het laagste, politionele niveau al vaak moeilijk wordt
gemaakt, zich langer dan een paar dagen verantwoordelijk te voelen. — En zo leidt
het thema „weinig lasten" naar het thema „weinig verantwoordelijkheid". In weerwil
van de „extra --diensten op pedagogisch, cultureel en godsdienstig gebied, die van
deze leraren graag aanvaard worden, wanneer zij deze blijken aan te bieden, kan men
de vraag blijven stellen: Verraden de priestersscholen wellicht door hun wijze van
taakverdeling nog steeds te veel, dat zij rechtens en principieel het „eigenlijke - werk
in handen van de priesters zien? Mag men niet stellen, dat de leek, ook op de priestersscholen, recht heeft op „extra --verantwoordelijkheid, al was het alleen maar om
te voorkomen dat het lerarencorps in twee blokken uiteenvalt? En zou dit recht op
„extra - -verantwoordelijkheid zich ook niet moeten uiten op functioneel niveau?
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onderling samenspel moeten worden nagestreefd, worden moeilijk te bereiken,
omdat zich voortdurend overlappingen van invloed en ontmoedigende competentiekwesties voordoen.
Hierboven is een poging gedaan, om de bevolking van de priestersscholen
te karakteriseren. Dat er op het gebied van het religieuze „extra" een duidelijk
gestructureerd teamwork moet zijn staat buiten kijf; in de toestand waarin vele
van de priestersscholen zich nu bevinden, n.l. met een moderne, sterk uiteenlopende bevolking, die zich gesteld ziet tegen een traditioneel groot 5 ) aantal
priesters, schijnt het echter uiterst moeilijk te zijn, een goed functionerend
teamwork te realiseren. We hebben bovendien al gewezen op de mogelijkheid
dat men zich verkijkt op de behoeften van het overgrote deel van de leerlingen;
we hebben ons ook de vraag gesteld of het priesterlijk appel voldoende gestalte
krijgt om als waardevol ervaren te worden. Misschien mogen we dit alles combineren en zeggen: het grote, sterk genivelleerde schoolmilieu, dat een hele
gamma van religieuze en menselijke schakeringen vertoont, vraagt om een
helder, d.w.z. overzichtelijk gestructureerd team, dat niet zozeer extensief als
wel (arbeids-)intensief functioneert. In zulk een team moet het uitgesloten zijn
dat men elkaar voor de voeten loopt; en hiervoor is een overzichtelijk aantal
een eerste, materide vereiste 6).
Men kan zich de vraag stellen of de communauteiten op een aantal priestersscholen dit gebrek aan religieus teamwork niet vertonen, niet uit gebrek aan
goede wil, maar op grond van een fysieke onmogelijkheid tot overzicht. Het
.boven gesignaleerde verschijnsel van religieuze indigestie en weerstand bij de
leerlingen zou wel eens het gevolg kunnen zijn van deze stand van zaken: de
apostolische bemoeienis van, laten we zeggen, 15 priesters, met name wanneer
deze zich op een voor de hand liggende wijze bijzonder concentreert op de
„betere heffe", is enerzijds voor de leerlingen onverteerbaar, en verhindert
anderzijds een soepel functioneren van het team. Een aantal priesters-leraren
— het zij met het grootste respect gezegd — bespeurt de weerstand die het
teveel aan geestelijke werkers wekt, en laten het geestelijk werk over aan, een
„geestelijke sector". Indien zij inzien, dat de „betere heffe" meer dan voldoende door anderen bezorgd wordt, concentreren zij zich op de middenmoot of de
marge, vaak alleen om te ontdekken dat deze jongens en meisjes van hun
geestelijke zorg niet of nauwelijks gediend zijn. En zij trekken zich met een
respectabele onzelfzuchtigheid en met spijt in hun hart — maar ook spijt slijt
met de jaren — terug op hun lessen. Let wel: het gaat hier om de religeuspriesterlijke dimensie van de taak van de priester-leraar. Niemand zal beweren
dat een priester-leraar, die even goed werkt als een goed leek-leraar, nutteloos
is. De vraag is, of hij daarvoor priester geworden is; of, anders gezegd, of zijn
Een iets minder ponderabele factor in deze kwestie laten wij hier enigszins
buiten beschouwing. In hoeverre mag men zeggen dat de groep priesters, in gemeenschap levend, een vlotte kans loopt om door de jongeren ervaren te worden als een
typische levensvorm van het gesloten katholicisme? Is het kleine team (dus toch
gemeenschap!), dat, 66k uiterlijk waarneembaar, „midden in het leven", in de diaspora, staat, in de geest van Kardinaal Suhard's Le Pretre dans la Cite, niet aansprekelijker voor de jongeren?
6 ) Bij deze beschouwingen over het team van priesters-leraren moet natuurlijk met
de grootste nadruk worden toegevoegd: het team mag niet gesloten zijn. De priesters
leraren, die — ook op de door priesters geleide scholen r een minderheid in het
lerarencorps vormen, mogen de religieuze vorming, waarvoor zij inderdaad de
„aangewezen mensen" zijn, nooit monopoliseren. Het moet dus een open team zijn.
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priesterlijk-religieus aanbod voldoende herkenbaar is. Zegt men hierop, dat dit
ook niet nodig is, dan belandt men bij een bijna zuiver statische, „onfunctionele" visie op het priesterschap: „Ja, maar die leraar is ondertusen toch maar
priester . . . .".
Op een ietwat minder principieel, maar menselijker vlak laat zich een soortgelijk verschijnsel aanwijzen. Wij moeten er rekening mee houden, dat, in
weerwil van alle onderling respect, the law of the jungle het gebruik van ieders
zielzorgerlijke talenten mede blijft bepalen. Zou men zich niet in alle eerlijkheid kunnen afvragen, of de beschikbare voorraad aan talentvolle inzet voor de
Kerk wel een genoeg voor de hand liggend arbeidsterrein vindt? Vindingrijkheid is moeilijk: is het voor velen niet ontmoedigend, dat anderen het werk,
waartoe zij zich geroepen weten, al doen? Of voor anderen, dat een newcomer
het werk, waar hij zich met resultaat aan wijdde, met meer succes overneemt?
En dit alles niet op basis van nieuwe afspraken binnen een overzichtelijk team,
maar spontaan, of liever: zo maar? Trekken zich velen niet terug op het leraaralleen-zijn, omdat anderen hun voor de voeten lopen? En als velen wel „extra"
werk doen, kunnen zij dit vaak niet alleen doen, doordat zij anderen in feite de
pas afsnij den ? Ligt zo voor de „werkelozen" de keus tussen berusting of een
wat indiscrete apostoliciteit niet voor de hand? Het zij met nadruk gezegd:
dit alles gewoonlijk zonder jalouzie, maar eenvoudig omdat het zo loopt ? Als
de challenge gaat ontbreken, hetzij doordat aan alle reeel gevoelde religieuze
behoef ten van de leerlingen meer dan voldaan wordt, hetzij doordat het team
niet functioneert door onoverzichtelijkheid, dan kan men het een priester-leraar
niet kwalijk nemen, dat hij zijn response inhoudt. Of hij moest zich begeven
buiten de school, daarmee misschien zijn inzet als leraar riskerend. Wordt het
aan vele priesters-leraren niet bijzonder moeilijk gemaakt, zich verantwoordelijk
te voelen voor wat boven hun strikte functie uitgaat? Raken velen van hen
tot hun spijt — op den duur niet volkomen geidentificeerd met hun functie als
„gewoon leraar" ? In andere, gewonere, hoewel enigszins verdachte termen gezegd: Biedt de huidige gang van zaken de priesters-leraren nog wel de kans om
als priester tot hun recht te komen?
Deze vraag moet zelf gerechtvaardigd warden, en wel op twee niveaus. Allereerst op theologisch niveau: eist het priesterlijk ambt per se, of althans normalerwijze, dat het uitgeoefend wordt in de bediening van Woord en Sacrament? Op deze principiele vraag komen wij nog terug; voorlopig stellen we
vast dat ons antwoord in grote lijnen affirmatief zal zijn. Maar de vraag stelt
zich ook op persoonlijk (zo men wil: ascetisch) niveau: mag de priester vragen,
dat hij een zodanige werkkring krijgt, dat hij als priester tot zijn recht komt ?
Het traditionele „dolorisme" is misschien al te zeer geneigd geweest, het
woord „succes" als onevangelisch te brandmerken. Maar het is gevaarlijk om
het kruis te zoeken in een vooropgezette vermindering van iemands apostolische
rendabiliteit; het echte kruis komt ongezocht en ongevraagd. Als de persoon
van de priester-leraar en zijn grotendeels onzelfzuchtige inzet niet slechts voor
het onderwijs — waar van hem verwacht wordt dat hij succes heeft en dus tot
zijn recht komt — maar ook voor de Kerk waardevol is, dan kan het niet de
bedoeling zijn dat hij als priester zijn licht onder de korenmaat zet.
Als het de priesters op de door hen geleide scholen royaal gegund is, op
onzelfzuchtige wijze tot hun recht te komen, ook in apostolische zin, dan stellen
zich, althans naar onze mening, de boven behandelde vragen over de veronder-
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stellingen voor zulk een vruchtbaar en voldoeningscheppend werk. We denken
niet zonder meer dat een numeriek gereduceerd priesters-leraren-team een verbetering van de arbeidsmogelijkheden zou betekenen; wel vragen we ons af,
of een team, dat nauwkeurig en overzichtelijk, en op basis van de reëel gevoelde
behoeften, wordt gestructureerd, in feite niet vrij klein zou uitvallen. Met name
wanneer er buiten de priestersscholen even reeel gevoelde behoeften zijn, waar
wellicht niet geheel aan voldaan wordt.
De priestersscholen ten opzichte van de overige katholieke
middelbare scholen
In het begin van deze terreinverkenning is al gezegd, dat in Nederland de
verhouding van de door priesters geleide scholen ten opzichte van de rest van
het middelbaar onderwijs sterk verschilt van die in de meeste andere landen.
Ligt in deze laatste de nadruk op het onderscheid, op het zich of zetten tegen
de overmachtige openbare onderwijsinstellingen, in Nederland liggen de priestersscholen allereerst ingebed in de comfortabele meerderheid van het confessioneel-bijzonder onderwijs (53% van het totaal aantal middelbare scholen met
56% van het totaal aantal leerlingen), en vervolgens in de grootste groepering
binnen de confessionele groep, n.l. die der katholieke scholen (35%, leerlingen
34%). Wij mogen op basis van deze cijfers gerust besluiten, dat de verhouding
van de priestersscholen tot de rest van het bijzonder middelbaar onderwijs
wordt gekenmerkt door solidariteit, niet door distantiering; dit geldt in stijgende mate ten aanzien van resp. het confession.eel-bijzonder onderwijs, en het
katholieke onderwijs. Wat boven reeds werd benaderd vanuit de bevolking van
de priestersscholen, kan hier opnieuw gesteld worden: de overeenkomsten zijn
veel grater dan de verschillen. Wat nog sprekender wordt als men bedenkt, dat
een aantal katholieke lekenscholen zich nogal eens op de priestersscholen
hebben gemodelleerd, en hebben geprofiteerd van hun traditie en advies. Ook
al mogen we hier niet overdrijven — de katholieke lekenscholen in Brabant
b.v. zijn niet schatplichtig aan de seculiere of reguliere clerus (vgl. M. de
Haas, Naar Aanleiding van Veertig Jaren Triniteits-lyceum, in St. Bon. 30
(1963) 65 - 66) — toch mag men zeggen dat de Bisschoppelijke Colleges in
Limburg en de oude patersscholen, samen met een aantal oude lekenscholen,
aan het begin van het katholiek middelbaar onderwijs hebben gestaan 7).
Als de verhouding van de priestersscholen tot het katholiek middelbaar
onderwijs er dank zij ontstaan en huidige situatie een is van solidariteit, dan
moet men tevens zeggen dat zij er een is van medeverantwoordelijkheid. Let
wel: dit laatste niet verstaan als „een vinger in de pap", dus niet als verantwoordelijkheid over, maar als verantwoordelijkheid in, binnen het geheel van
het katholiek middelbaar onderwijs. Om even sterk te simplificeren: kunnen wij
ons niet of vragen, of de priestersscholen de andere katholieke middelbare
scholen wel op weg hebben helpen zetten (voorzover ze dat gedaan hebben),
maar nu zij op weg zijn bijna alle banden hebben doorgesneden? Had de ver7 ) Het zou in dit verband interessant zijn, de priestersscholen eens te beschrijven
als factoren in de katholieke emancipatie. Waarschijnlijk zou vanuit zulk een beschouwing blijken, dat de in- en uitwendige opzet van deze scholen sterk door emancipatie-tendensen werd en wordt gekenmerkt. Aileen, wat vroeger een welkome
constellatie was, wordt op het ogenblik, nu we over ons „emancipatie-syndroom heengroeien, als „iiberholt - ervaren.

DE PRIESTER LERAAR IN HET NEDERLANDSE M.O.

749

houding van eenzijdige afhankelijkheid (voorzover die er ooit is geweest) niet
kunnen uitgroeien tot een wederzijdse verhouding? Men zal onmiddellijk antwoorden dat dit in feite ook gebeurd is: qua scholen zijn de „gewone" katholieke middelbare scholen vaak ebenburtig geworden met de priestersscholen:
vaak zijn zij in bepaalde opzichten, m.n. op didactisch en algemeen-pedagogisch
terrein, hen voorbijgestreefd, omdat zij een lichter pak aan traditie droegen en
aldus bewegelijker waren. Als wij ons desondanks de vraag blijven stellen:
hebben de priestersscholen de andere middelbare scholen aan hun lot overgelaten ?, dan bedoelen wij juist dat specifiek katholieke cachet, die aandacht voor
het religieuze „extra". Opzet van een school, studie-techniek, een door en door
algemeen-katholieke signatuur, dat alles konden de leken op hun scholen even
goed realiseren als de priesters. Maar de priesters zijn gebleven waar ze waren.
Is het specifiek-religieuze „extra", het priesterlijk appel, voldoende in de katholieke scholen binnengedrongen?
Combineert men dit met iets dat boven beschreven werd als het ontbreken
van ieder verschil tussen de bevolking van de lekenscholen en de priestersscholen, dan krijgt men onwillekeurig het beeld van een inefficiente werkverdeling voor ogen. Mag men het zo uitdrukken: op de priestersscholen een revel
priesterlijk appel, maar veelal als het ware onder een dikke korst, en te machtig
om door het gros van de leerlingen verteerd te worden; op de lekenscholen,
althans op vele, het ontbreken van een priesterlijk getuigenis dat gestalte heeft
binnen de school ? 8)
Deze vraag laat zich iets concreter stellen aan de hand van het verschijnsel
„priesterroeping". Dat de Bisschoppen van Nederland geen geheim maken van
hun ernstige bezwaren tegen het (voor externen-niet-priesterstudenten) openstellen van de (inmiddels grotendeels „aangewezen") klein-seminaries van
diverse orden en congregaties, is slechts een uiting van een inderdaad .nijpende
zorg. Het katholiek middelbaar onderwijs is een klinkend fiasco geworden op
het punt van de priesterroeping. Was vroeger voor grote streken van Nederland
het seminarie feitelijk haast de enige vorm van „op studie liggen", thans heeft
het net van katholieke middelbare scholen zich praktisch over heel Nederland
uitgespreid, en is het seminarie slechts een uit vele mogelijkheden geworden.
Een aantal potentiele roepingen gaat misschien nog naar het klein-seminarie,
dat zich binnen de grenzen van het mogelijke haastig heeft trachten aan te
passen; maar een zeer groot gedeelte van de mogelijke priestercandidaten gaat
naar de katholieke scholen. En hin rendement voor het groot-seminarie is zó
gering, dat de paar katholieke middelbare scholen die we' geregeld roepingen
afleveren hierom alleen al bekend zij n,.
Deze situatie is niet enkel een verliespost, hoewel in eerste instantie misschien
wel: er komen te weinig priesters. De grate positieve kans van de situatie ligt in
het feit dat aldus de priesterroeping zich kan aanpassen aan het moderne, open
8 ) Dit mag in geen geval worden opgevat als kritiek op de hardwerkende moderatoren. Wie immers kan een kapelaansfunctie en een moderamen vervullen? En wie
kan moderator zijn, als hij niet is opgeleid om geheel en geengageerd binnen een
school te staan, nog afgezien van een topzware functionele werkzaamheid van meer
dan 30 uur godsdienstles? En is het misschien juist om te suggereren, dat in een aantal
gevallen de leraren, zelf juist-geemancipeerde katholieken, de niet-universitair en
niet-profaan gevormde priester niet als een serieuze gesprekspartner beschouwen?
Dit laatste zou met name bijzonder ondermijnend werken op het vertrouwen van de
jongens en meisjes in de persoon van de priester.
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katholicisme. Zoals het moderne katholicisme de test van de diaspora als beproeving en als uitdaging tot persoonlijk geloven heeft te doorstaan, zo moet
ook de roeping kunnen rijpen in de diaspora. De uitdaging is de moeite waard:
een roeping vanuit een solidair mee-ondergaan van het natuurlijke levensklimaat heeft een goede kans om meer levensnabij uit te groeien; anderzijds is het
een .buitengewaon aantrekkelijk perspectief, dat de intelligentsia van morgen
zich in eenzelfde klimaat als de priesters van morgen opgeleid weet 9 ). Iets dergelijks laat zich ook zeggen van de religieuze roeping.
Wanneer wij het rendement aan roepingen als index hanteren van de daadwerkelijke katholiciteit van een school, dan slaat de weegschaal voor het katholiek middelbaar onderwijs niet naar de positieve kant uit. Oak de door priesters
geleide scholen slaan echter een steeds minder fraai figuur, niet alleen kwantitatief, maar naar het gevoelen van velen ook kwalitatief. Nu zou het voor de
hand liggen om deze overeenkomst tussen lekenscholen en priestersscholen
allereerst te verklaren op basis van karakteristieken die beide gemeen hebben.
En dit is allereerst het feit dat beide worden bevolkt door een schooljeugd, die
een getrouwe dwarsdoorsnee biedt van het gehele katholieke volksdeel. Doch
hoe zou men in dit verschijnsel zonder meer de verklaring willen zoeken voor
het uitblijven van roepingen, zonder terecht te komen bij een onzinnig verwijt
aan de „moderne jeugd, die de godsdienstzin en de edelmoedigheid niet meer
opbrengt om . ." enz. enz.? Hier liggen inderdaad problemen, maar niet
zalke eenvoudige. Wel kan men uit een analyse van het gesignaleerde verschijnsel enkele voorzichtige suggesties doen aangaande de voorwaarden waarop in
het „open" schoolmilieu roepingen kunnen rijpen. En een zeer voorname
schijnt te zijn: de aanwezigheid binnen het schoolmilieu van een duidelijk en
onmiskenbaar en zich als zodanig aandienend priesterlijk appel, dat ieder die in
dit milieu leeft op eigen niveau, en in casu op het niveau van de geschiktheid
voor priesterschap of religieuze staat, in innerlijke vrijheid kan beluisteren.
Beziet men de situatie op de katholieke lekenscholen, mag men zich dan
afvragen of het priesterlijk appel soms niet wat extrinsiek is ? Sams wordt de
functie van moderator gecombineerd met parochiele functies, soms verdrinkt de
full-time moderator in zijn functionele taak als godsdienstleraar, soms is hij
krachtens opleiding, interesse, en crediet bij zijn collega's onvoldoende geengageerd in het schoolmilieu. Moet men echter anderzijds, ook in dit verband, voor
de priestersscholen niet constateren, wat hierboven werd aangeduid als: onduidelijkheid van. het priesterlijk appel; overdaad die tot indigestie leidt; onvoldoende structuur van het team; gebrek aan challenge door gebrek aan ruimte
voor de beschikbare talenten?
Het vraagstuk van de roeping is niet meer dan een bij zonder concreet punt,
dat men als graadmeter voor het functioneren van het religieuze „extra" op een
school kan hanteren. Het wordt tijd, dat wij ons snel herinneren dat de katholieke middelbare school geen seminarie met veel uitvallers is, maar een oplei9 ) Hier wordt Been partij getrokken voor of tegen het klein-seminarie. Allereerst
omdat klein-seminaries niet per se een gesloten geest behoeven te vertonen. Maar
vervolgens ook, omdat het importuun zou zijn, de klein-seminaries af te vallen,
voordat het katholiek middelbaar onderwijs op het punt van roepingen heeft bewezen
zijn sporen te verdienen. In onze beschouwing gaan we alleen maar uit van de feitelijke aanwezigheid van potentiele roepingen op de open middelbare scholen; de jongens, die vroeger naar het seminarie gingen, moeten toch ergens gebleven zijn?
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ding voor katholieke jongeren tout court. Het priesterlijk getuigenis, stelden
wij boven, moet door de hele groep, en binnen de groep door ieder volgens z?jn
capaciteit, warden opgepikt. Wij zouden er nu aan willen toevoegen: met name
daar waar de nieuwe wereld op het moment gemaakt wordt : de grote agglomeraties rand de Botlek, de IJmond, en Eindhoven; de verspreide kleinere
industriekernen in heel Brabant (waar op het ogenblik de zich snel uitbreidende
technische intelligentsia wel eens op het kritieke overgangspunt tussen een
gevestigd katholicisme en een open katholicisme zou kunnen verkeren); een
geintegreerd priesterlijk-religieus appel op de scholen schijnt daar en elders
broodnodig, willen de toekomstige intellectuelen van de nieuwe samenleving
niet in theologische ademnood raken.

De principiele kwestie: de plaats van de priester-leraar
In het bovenstaande menen wij enigszins te hebben aangetoond, dat er voor
de priester-leraar meer dan voldoende werk is in het katholiek middelbaar onderwijs; werk, tussen haakjes, dat de leek-leraar niet uitschakelt, maar veronderstelt en inschakelt. Eerst tegen deze achtergrond, zo lijkt het ons, is een faire
discussie van de principiele vraag mogelijk.
De tegenwoordig nogal eens gehoorde bezwaren tegen de figuur van de
priester-leraar zijn in veel gevallen terug te brengen tot een theologische idee
omtrent het priesterlijk ambt. Inderdaad zijn wij te eenzijdig opgegeroeid met
het denkbeeld, dat ook een minimaal vruchtbaar sacrament „ondertussen toch
maar een geldig sacrament" is; in casu, dat een priesterschap, dat alleen maar
wordt uitgeoefend in de H. Mis, goed te verenigen is met het leraarschap. (We
zien even af van de op zich weinig ideale figuur, dat een priester-leraar op
school leraar is en een beetje priester, en verder zijn priesterlijk hart lucht
'buiten schoolverband). Het lijkt ons goed, op dit punt een onderscheid te
maken tussen de leraar-religieus en de priester-leraar. Omdat religieus-zijn als
zodanig een /evenspatroon, een levenswijze is, die het eschatologische karakter
van de Kerk present stelt, kan men de religieuze roeping principeel beleven in
alle taken die in de gemeenschap om vervulling vragen. Het priesterschap is
daarentegenover een ambt, dat dus op zich om uitoefening vraagt. Die uitoef ening is inderdaad minstens: het bedienen van de Eucharistie. Maar wanneer
de uitoefening van het ambt wordt beperkt tot de dagelijkse H. Mis op een
kapelletje, dan vraagt men zich af, of hier het priesterschap niet tot bijna aan
de grens van de sacramentele werkelijkheid wordt gereduceerd. n.l. tot het
bijna-alleen-nog-maar-geldige sacrament. En het is gezonde theologie om dit te
willen beperken tot de grensgevallen; een normale sacramentenbediening
groeit boven de strikte geldigheidslimiet uit tot vruchtbaarheid.
Deze gedachtengang is juist, maar de verleiding is groat, hem zó te hanteren,
dat de priesterlijke ambtsuitoefening chemisch zuiver van de overige „profane"
werkelijkheden wordt gescheiden. Iedere priester weet uit ervaring dat hij zijn
handen vuil moet maken aan het leven, dat zijn bediening van Woord en Sacrament berust en aansluit op allerlei voorgegevens, die, mits niet te objectief-zakelijk gehanteerd, zijn ambtelijk-priesterlijk werk .een menselijke basis zullen
geven.
Als het priesterlijk .appel een geintegreerd appel, een stem die klinkt binnen
het schoolmilieu, moet zijn, dan vormt de pedagogisch-didactische werkzaamheid van de priester-leraar voor een belangrijk deel de vooronderstelling van zijn
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priesterlijk appel. De priester-leraar zal dus moeten beginnen met goed les te
geven — waarbij we voor het ogenblik nog afzien van de algemeen-pedagogische werkzaamheid van de priester-leraar, die als het ware de schakel vormt
tussen lesgeven en zielzorg. Maar dit „goed les geven" is dan ook echt de
springplank; en gezien de nauwe correlatie tussen priesterlijk appel en didactiek, zal het laatstgenoemde even gedifferentieerd moeten worden als het eerste.
Nu blijkt, dat „didactische differentiatie" precies ook de inzet is van een groat
gedeelte van de zich ontwikkelende moderne onderwijsmethodiek. Oak 't didactisch appel moet door iedere leerling volgens eigen behoefte en op eigen niveau
kunnen warden beluisterd. Pas wanneer de bestaande didactische nivellering
plaats gemaakt zal hebben voor een differentiatie, die iedere leerling een eigen
gezicht laat, niet alleen op het rapport, maar ook en vooral bij het leren, zal
de algemeen-pedagogische werkzaamheid van de priester-leraar, en uiteindelijk
ook zijn priesterlijke getuigenis, dat in ieder geval gedifferentieerd moet zijn,
een reele kans krijgen.
Omdat de jongeren de eenheid van priesterschap en leraarschap in de persoon van de priester-leraar veel sterker ervaren dan de in een, persoon verenigde
onderscheiden competenties, ligt hier voor de priester ook de mogelijkheid tot
contact met de minder begaafde leerlingen en de „marginale katholieken" op
de middelbare school. De minder begaafden kunnen misschien maar weinig
energie vrijmaken am intensief in te gaan op het priesterlijk appel, maar de
didactiek van de priester-leraar heeft door haar gedifferentieerdheid reeds zoveel menselijke, dus ook priesterlijke karakteristieken, dat zij getroffen zullen
worden door de zorg aan hen persoonlijk besteed: die priester-leraar is geen
ambtenaar, maar een persoonlijke leidsman. Iets dergelijks geldt ook voor de
marginale katholieken: alleen een gedifferentieerde didactiek zal hen op het
spoor brengen van de priesterlijke interesse in hun persoonlijke ontwikkeling 10).
Een zodanige onderwijsmethodiek opent dus ook methodisch de deur voor de
zielzorg, en dus uiteindelijk naar de priesterlijke ambtsuitoefening in strikte zin.
De lessen zijn nu geen pis-aller, maar een echte wegbereiding, een praeparatio
Evangelii, die methodisch en menselijk gesproken reeds het timbre van het
priesterlijk getuigenis hoorbaar in zich draagt. De term „extra", die hierboven
gemakshalve werd ingevoerd, kon misschien de indruk wekken, dat wij het
school- en opvoedingswerk alleen maar als aanleiding tot zielzorg beschouwden.
Dat is het zeer zeker niet: de priester-leraar mag zijn priesterlijke bediening
niet uitoefenen op de wij ze van .een slecht verholen ibijbedoeling. Hij is een
mens uit een stuk; de sleutel op zijn .bestaan is, zoals voor ieder mens, de eenheid van zijn werk, vanaf de didactiek — soms bijna .een lichamelijk werk van
barmhartigheid! — tot en met zijn priesterlijk werk 11 ). Pas wanneer de priester-leraar onmogelijk kan toekomen aan de uitoefening van zijn priesterlijk
ambt, hetzij door een teveel aan priesters op een te beperkt terrein, hetzij door
10) Wat hier gezegd wordt wil in geen enkel opzicht de gedifferentieerde didactiek
als het alleenrecht van de priester-leraar, of zelfs maar als voor hem meer geschikt
dan voor de leek, voorstellen. Didactiek is didactiek, wie haar ook hanteert.
11) Als men dus stelt, dat met het priesterlijke ambt het ambt van leraar in het
profane onderwijs niet te verenigen is, dan hanteert men, christelijk gesproken, limietbegrippen alsof ze chemisch zuiver bestonden; sacraal en profaan zijn steeds vermengd, zij het in verschillende verhoudingen.
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een overladen rooster dat hem tot loutere functionaris maakt, dan pas heeft
men o.i. redenen zich te beroepen op het ambt.

Besluit
Te zeggen, dat in heel dit betoog de eenvoudige wens: „Minder priesters
op de priestersscholen, en verspreiding van het aldus vrijgekomen potentieel"
de vader van de gedachte is geweest, is een simplificatie. Men kan de numerieke factor niet isoleren van zijn kwalitatieve voorwaarden en gevolgen. Het
ongeluk is natuurlijk dat een eventuele beslissing van de overheid in de aangeduide richting voor de „geplukte" priestersschool inderdaad gewoon neerkomt
op „minder priesters", tenzij men de kansen van een hergroepering van krachten inziet, en zich van te voren door een sterk en positief en open lerarenbeleid,
en door een nauwkeurige omschrijving van wat belangrijk en wat minder belangrijk is, op een dergelijke numerieke amputatie heeft voorbereid. Een dergelijke „zuivering" zou van deze scholen misschien „colleges pilotes" — naar
analogie van de „paroisses pilotes" — kunnen maken, in die zin dat de eenheid
van didactische en zielzorgelijke methode misschien met iets meer armslag kan
worden opgebouwd waar een team van priesters-leraren werkt dat grater is dan
een twee- of driehoofdig team op een lekenschool. Van de andere kant zouden
de her en der ingezette duo's of trio's van priester-leraren (vak- en godsdienstleraren) het priesterlijk appel op de lekenscholen wellicht wat meer karakter
kunnen geven. Zou dit een mogelijkheid zijn, om, in een oecumenische geest,
het op het ogenblik nogal ongelijk verdeelde potentieel aan priesters-leraren,
steeds op basis van het historisch gegroeide, wat meer te spreiden, in overeenstemming met de overal nagenoeg gelijke behoefte?
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Legenden en legendevorming
over John Henry Newman I
DR. ZENO O.F.M. CAP.

R zullen in de geschiedenis maar weinig grote figuren te vinden zij n, van
wie bij het leven en na de dood zoveel verkeerde voorstellingen zijn gevormd als van John Henry Newman. Zelf heeft hij eens opgemerkt, dat hij geen
tijd meer zou overhouden voor ander werk, wanneer hij alle scheve opvattingen
over zijn persoon zou willen rechtzetten. Nu, zeventig j aar na zijn dood, is heel
wat misverstand opgehelderd en heel veel laster weerlegd. Onzin als zou hij
voor zijn overgang naar de katholieke Kerk een vermomde jezulet zijn geweest
of van de paus het aanbod hebben ontvangen van de kardinaalshoed op voorwaarde dat hij katholiek werd, wordt nu door niemand meer geloofd. Ook de
valse bewering, dat hij modernist zou geweest zijn of minstens een voorloper
van het modernisme, is afdoende weerlegd en wordt bijna niet meer herhaald.
Niemand neemt nog aan, dat hij in zijn katholieke tijd heimelijk ketterse opvattingen huldigde. Kenmerkend is het feit, dat in de tweede uitgave van onze
katholieke encyclopedie de woorden geschrapt zijn: „Men mag hem slechts met
voorzichtigheid volgen".
Maar sommige legenden hebben een taai bestaan, en het zou ondoenlijk zijn
alle scheve voorstellingen over Newman te bespreken. Zo moeten we voorbijgaan de bewering, pas nog door Daniel Rops herhaald 1 ), dat Newman van
joodse afkomst was, een bewering, die enkel steunde op de vorm van zijn neus.
Ook kunnen we niet ingaan op de ongegronde opvatting, dat Newman van
Nederlandse voorouders afstamde 2). Maar enkele 'bekende en minder bekende
misvattingen willen we hier toch trachten uit de weg te ruimen.

E

Opvoeding
Een heel hardnekkig verzinsel is de geschiedenis van Newmans godsdienstige
opvoeding in het ouderlijk huis. Thomas Mozley, Newmans zwager, heeft in
zijn Oxford Reminiscences beweerd, dat Newman door zijn moeder calvinistisch
was grootgebracht 3 ) . De oude kardinaal protesteerde, toen hij het las, en in de
tweede uitgave schrapte Mozley zijn bewering. Maar de fabel bleef in leven tot
op de dag van vandaag. Wilfred Meynell herhaalde ze in 1890, 4) Richard Holt
Hutton in 1891, 5 ) William Barry in 1904 6 ). Ook in de oudere uitgaven van
de Encyclopedia Britannica vindt men deze legende. In ons land waren het

1) Zie Revue des deux mondes, 1 maart 1960, Le mouvement &Oxford, p. 3.
2) Zie b.v. Charles Sarolea, Cardinal Newman and His Influence on Religious
Life and Thought, 1908, p. 37. Fernande Tardivel gaat in haar boek La personnalite
litteraire de Newman, 1937, p. 11 - 12, de oorsprong van deze legende na en vernietigt ze definitief. Maar in 1952 wordt ze weer overgeschreven in Stimmen der Zeit,
septembernummer, p. 437.
3) Reminiscences, chiefly of Oriel College and the Oxford Movement, eerste uitgave 1881, vol. 1, hfdst. 2.
4) John Henry Newman, 1890, p. 3.
5) Cardinal Newman, 1891, p. 16.
6) Cardinal Newman, 1904, hfdst. 1.
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Allard Pierson in 1890 7 ) en H. Stoel in 1914, 8) die Mozley's valse voorstelling
van zaken overnamen.
In 1917 wilden de Oratorianen van Birmingham voor goed een einde maken
aan deze mythe. Aan hun uitgave van een gedeelte van Newmans correspondentie voegden zij een appendix toe om te bewijzen, dat er geen spoor van calvinisme in Newmans ouderlijk huis te vinden was. Ze haalden daarvoor het getuigenis aan van Newmans neef, een zoon van zijn zuster Jemima, dat volgens het
zeggen van zijn moeder de opvoeding noch calvinistisch noch evangelisch was
geweest. Daarenboven beriepen zich de oratorianen op Newmans broer Frank,
die geschreven had: „Mijn moeder en grootmoeder . . . leerden ons eenvoudige
vroomheid, de algemeen aangenomen christelijke leer, die iedereen aanvaardde.
Zij zouden ons nooit het calvinisme hebben geleerd" 9).
Toch bleef de legende bestaan. Op de meest onverwachte plaatsen kan men ze
ontmoeten. Biografen schrijven ze nog klakkeloos over, zoals b.v. John Moody
in 1946 1 °). En in 1948 herhaalt Robert Sencourt in zijn boeiende levensbeschrijving: „Hij werd opgevoed in de strenge Hugenoten-traditie van zijn
moeder", m.a.w. calvinistisch 11).
De beste weerlegging van deze onwaarheid is te vinden in de brieven van
Newmans moeder, bewaard door de familie Mozley 12). De brieven, geschreven
in de eerste jaren van het huwelijk van Newmans ouders, bewijzen overtuigend,
dat er geen sprake kan zijn van calvinistische of evangelische opvattingen in
Newmans ouderlijk huis. Strikte Engelse evangelischen doen niet aan kaartspel
en nog minder aan gokken met hoge inzet. Zij gaan niet naar de schouwburg.
Zij dansen niet. Toch was zulk soort vermaak heel gewoon bij de Newmans.
John Henry speelde dan ook graag toneel met zijn broers en zusters.

Newman en Manning
Een tweede legende, op veel plaatsen te vinden, is de geschiedenis van Newmans onhoffelijk, om niet te zeggen bars optreden tegenover Manning. Het
gebeurde in het jaar 1843. Beide grate mannen waren nog anglicaan. Manning
was aartsdeken van Chicester. Newman had zich met enkele vrienden teruggetrokken in de eenzaamheid van Littlemore. Hij voelde zich niet langer een goed
zoon van de anglicaanse Kerk en had daarom zijn pastoorsfunctie neergelegd.
Manning zag, dat de Oxford Movement in discrediet geraakt was, omdat de
drang naar Rome steeds sterker werd. Hij Wilde metterdaad tonen, dat hij niets
te maken wenste te hebben met de roomse strevingen van de Beweging. Op
5 november 1843 hield hij dus een felle anti-roomse preek in dezelfde kerk en
op dezelfde preekstoel, die Newman zes weken te voren verlaten had. Maar hij
verloor niet graag de vriendschap van de leider en daarom wandelde hij daags
daarna van Oxford naar Littlemore om Newman te bezoeken en de verkeerde
indruk weg te nemen, die hij mogelijk had gewekt.
7 ) Mannen van betekenis, 1890, p. 297.
) Kardinaal Newman, 1914, lste deel, p. 18.
9 ) Correspondence of John Henry Newman with John Keble and Others,
1917,
p. 393 5. In 1938 schreef Fr. Henry Tristram nog eens een grondige weerlegging in
The Month, juni-nummer, pp. 547 551: „A Baseless Legend".
10) John Henry Newman, 1946, p. 1. Oak Charles F. Harrold in John Henry
Newman, 1945, p. 2.
11) The Life of Newman, 1948, p. 6.
12) Miss Dorothea Mozley, een kleindochter van Newmans zuster Jemima, gaf mij
inzage in deze correspondentie.
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Tot zover is alles historisch juist. Maar nu begint de legende. Manning diende
zich aan. Een jonge man ander Newmans leiding opende de deur en deelde de
aartsdeken mee, dat Newman weigerde hem te ontvangen. De tussenpersoon
vond de opdracht heel pijnlijk. Hij wilde de vernedering voor Manning verzachten en hem op de terugweg een Bind vergezellen. In zijn consternatie vergat hij
zijn hoed mee te nemen, iets heel vreemds en onwellevends in die tijd. Sommige
schrijvers zeggen er bij, dat die jonge man niemand minder was dan de later
beroemd geworden geschiedschrijver Anthony Froude, en ze laten hem het
verhaal zelf vertellen 13).
Maar deze afwijzing is niets anders dan wat pater Henry Tristram „imaginative embroidery" zou noemen, borduursel van een rijke fantasie.
Wanneer we Newmans agenda openslaan — hij noemt het zijn private diary
dan zien we daar ander de datum 6 november 1843 de twee woorden:
Maiming called, Manning bracht een bezoek. Zou Newman daar alleen mee
bedoeld hebben, dat hij wel aanklopte, maar niet binnengekomen is? Het is heel
onwaarschijnlijk. Hij zou er dan gerust bijgeschreven hebben: Declined to see
him, ik weigerde hem te ontvangen 14). Daags na de gebeurtenis schreef Newmans vriend James Mozley naar zijn zuster: Manning „is gisteren naar Littlemore gegaan en heeft er Newman bezocht", zonder een woord te reppen over
een afwijzing 14a).
In de brief, die Manning zes weken later aan Newman richtte, is dan ook
Been spoor van deze afwijzing te ontdekken. Het is klaarblijkelijk het antwoord
op de laatste brief van Newman, nog vO6r 5 november geschreven, een brief,
die uitweidt over zijn eigen verdriet en onzekerheid. Manning was er dagen
Lang van ander de indruk geweest. Oak had hij gemeend, dat Newman hem
beschouwde als de Orpa van het boek Rut, — Orpa, die met lieve woorden haar
schoonmoeder in de steek liet 15). Toen Newman deze brief gelezen had, stelde
hij Manning onmiddellijk gerust:
Tat kan er u toch toe gebracht hebben te denken, dat ik ooit in mij
de gedachte heb voelen opkomen, die naar uw mening door de naam
Orpa ingegeven kan zijn? Werkelijk, als het niet zo droevig was, zou
ik er om lachen . . . . Het is andersom, ik ben het, die mij altijd als de
schuldige beschouw, en terecht . . . . 16).
13 ) Het oorspronkelijke verhaal is te vinden in The Century Illustrated Monthly
Magazine, vol. XXVI, no. 1, mei 1883, in een artikel van Kegan Paul over kardinaal
Manning. Zie verder Life of E. B. Pusey door H. P. Liddon, 1894, II p. 378, voetfoot; Life of Cardinal Manning door E. S. Purcell, 1895, I p. 244 53. Ook worden
geciteerd The Recollections of the Very Rev. G. D. Boyle, 1895, p. 238. Frederick
Meyrick vertelt de gebeurtenis in zijn Memories, 1905, p. 206. In 1917 drukten de
oratorianen het verhaaltje nog of in de Correspondence of John Henry Newman
ut supra, p. 280. De grote Newmanoloog pater Henry Tristram scheen er zelfs in
1933 nog in te geloven, zie Newman and His Friends, p. 151 - 2. Maar in 1949 verwierp hij het verhaal met grote verontwaardiging, zoals blijkt uit een onuitgegeven
handschrift over Newman and Littlemore, :bewaard in het oratorium van Birmingham.
Tenslotte heeft Sean O'Faolain de mythe nog eens opgerakeld in Newman's Way,
1952, p. 260 - 1.
) Zie Archief Oratorium Birmingham, A. 1. 1.
14a) Lettres of the Rev. J. B. Mozley. Edited by his sister, 1885, p. 149.
15) Correspondence .... Keble ut supra, p. 291, 21 dec. 1843. Dit was het antwoord op Newmans brief van 31 oktober, p. 279.
16) Ibid., p. 292 3, 24 dec. 1843.
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Met andere woorden, hoe bedroefd en teleurgesteld Newman ook was, hij
kon Manning niet kwalijk nemen, dat hij duidelijk en oprecht zijn mening over
de roomse tendenties in de Oxford Movement had uiteengezet. Maar als dat
waar is, kan hij ook niet geweigerd hebben hem te ontvangen. Pater Henry
Tristram merkt daarom bij deze brief terecht op: „Als iemand een juist idee wil
hebben van de grootmoedigheid, die hij kon opbrengen, laat hem dan Newmans
antwoord lezen . . . en er dan voor altijd van afzien te spreken over Newmans
ziekelijke overgevoeligheid . . ." 17).
De onbetrouwbaarheid van het verhaal blijkt ook nog uit een enkele passage
in een brief van Newman, zes jaar later geschreven: „Anthony Froude heeft
nooit tot mijn leerlingen behoord; ik ben nooit in mijn leven langer dan zes
minuten met hem in dezelfde kamer geweest" 18).
Er is echter nog meer. Toen Newman in 1857 zijn Sermons on Various Occasions uitgaf, droeg hij het boek op aan Manning „als een soort gedachtenis aan
de vriendschap, nu bijna dertig jaar oud" 19 ). Manning was er , blij om en
schreef hem: „Onze vriendschap heeft nooit onenigheid gekend, nog veel
minder een breuk, zelfs niet voor een dag" 20 ) Deze woorden sluiten uit, dat
Newman ooit Manning niet zou hebben ontvangen.
Trouwens, Mannings biograaf, die alle sensationele dingen uit Mannings
dagboeken gretig overschreef en alle grieven van Manning tegen Newman met
genoegen copieerde, kon blijkbaar inergens jets vinden, dat het feit van die
afwijzing bevestigde. Manning van zijn kant zou het ook zeker hebben genoteerd, wanneer het inderdaad gebeurd was, want op zijn oude dag trachtte hij in
een groat memorandum zijn jarenlange tegenwerking van Newman te rechtvaardigen en Newmans „ziekelijke overgevoeligheid" te bewijzen 21).
Om volledig te zijn moet ik hier vermelden, dat Dean Church in een brief
aan Newman in 1885 het oude verhaal weer ophaalde. Hij had Kegan Paul
gesproken, die het in een korte levensbeschrijving van Manning geciteerd had.
Paul had het niet van Manning zelf gehoord, maar Manning had het niet tegengesproken, toen hij het las. Hieruit had Kegan Paul de conclusie getrokken, dat
het feit waar moest zijn 22 ) . Newman antwoordde aan Dean Church, dat hij aan
deze redenering niet veel waarde hechtte. Hij had pas een korte levensbeschrijving van zichzelf gelezen, ook geschreven door Kegan Paul, en niet gezien, dat
er een grove onnauwkeurigheid ingeslopen was 23).
Dit antwoord van Newman toont zijdelings aan, niet alleen dat hij zich
niets van het feit herinnert, maar dat hij ook niet geloven kan zo onhoffelijk te
zijn opgetreden en op die gevoelige manier Manning een afstraffing te hebben
toegediend. Wel maakt hij in het postscriptum de veronderstelling, dat er iets
anders gebeurd kan zijn: „Misschien ben ik gaan wandelen, toen de aartsdeken
op komst was, en misschien kon hij niet geloven, dat ik niet thuis was". Het is
natuurlijk mogelijk, dat Newman in zijn eigen onzekerheid en twijfels niet wist
wat te zeggen na die anti-roomse filippica, vooral omdat hij in de afgelopen tien
17) In het onuitgegeven ms. over Newman en Littlemore.
18) Aan J. Capes, 15 maart 1849, oratorium Birmingham. Zie in de Dictionary of
National Biography, wat Prof. A. F. Pollard zegt over de verhalen van J. A. Froude.
19) Sermons on Various Occasions p. iii.
20) Onuitgegeven brief, 20 okt. 1857, oratorium Birmingham.
21) Life of Cardinal Manning door E. C. Purcell, 1894, II 346 51.
22) Onuitgegeven brief, 1 jan. 1885, oratorium Birmingham.
23) Onuitgegeven, 4 jan. 1885, oratorium_ Birmingham.
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jaar zoveel kwaad van Rome had gesproken en zich nu zo hevig naar Rome
getrokken voelde.
Men verwijt Newman ten onrechte, dat hij alle vrienden van zich afstootte,
die met hem van mening verschilden. „Hij was een van die fel onverdraagzame
mensen", zegt een modern schrijver, „die niet kunnen liefhebben, waar ze
andere opvattingen aantreffen" 24). Misschien heeft deze legende bijgedragen
tot deze valse voorstelling.

De Ierse universiteit
Er is een mythe, die men op vele plaatsen ontmoet en die bij mijn weten nog
nooit is tegengesproken. Zij heeft te maken met de redenen, waarom Newman
het rectorschap aan de universiteit van Dublin in 1858 neerlegde.
In april 1857 deelde hij het Ierse episcopaat mee, dat hij zijn ambt wilde
beeindigen op 14 november van datzelfde jaar. Hij gaf verschillende redenen
op. Ze stonden alle in verband met het feit, dat hij zijn plichten als overste van
het oratorium van Birmingham niet naar ,behoren kon vervullen 26). Maar al
zegt Newman dit met duidelijke woorden, geen enkele auteur schijnt het te
geloven. Men noemt andere oorzaken op, die de doorslag zouden hebben
gegeven 26) .
Zeker, Newman had veel geleden onder de behandeling, die hij van sommige
Ierse bisschoppen en vooral van de aartsbisschop van Dublin, Mgr. Cullen, had
ondergaan 27 ). Hij gaf toe, dat zijn heengaan veel te maken had met Mgr. Cullen's optreden. Er was nog een andere reden, ook niet van doorslaande betekenis.
Hij had de taak op zich genomen in de verwachting, dat alle Engels-sprekende
landen hun katholieke studenten naar Ierland zouden sturen. Maar de katholieken 'buiten Ierland bleken geen greintje belangstelling te hebben voor Dublin 28 ). Daarenboven voelde hij voortdurend zijn tekorten, want hij was vol
zelfkritiek en zag heel duidelijk, welke eigenschappen hij eigenlijk moest bezitten om een goed rector te zijn. „Ik verzeker je", schreef hij aan een van zijn
medebroeders, „dat ik meer dan ooit wens heen te gaan voordat men mij door
heeft, want ik ben als een ezel in een leeuwenhuid" 29). De enig beslissende
reden voor zijn ontslag-aanvrage is echter het oratorium van Birmingham
geweest. Inwendige moeilijkheden hadden hem hevig verontrust over de toekomst van zijn stichting. Als hij nog langer in Dublin bleef, voorzag hij een
ramp 3°). Bij een brief van 1858 tekent hij aan, dat de voornaamste en onmiddellijke reden, waarom hij sinds einde 1857 in Birmingham bleef, lag in de
inwendige moeilijkheden van het oratorium en het feit, dat het bestuur hem
naar Birmingham had teruggeroepen 31 ). In zijn memorandum over de jaren in
24 ) Sean O'Faolain, Newman's Way, 1952, p. 163.
26
Newman's University door Fergal McGrath, 1951, p. 438 r 9; en The Life
of John Henry Cardinal Newman door Wilfrid Ward, 1913, I p. 630 - 3.
26) Zie b.v. McGrath, o.c. p. 496 7, en Charles F. Harrold, o.c., p. 50.
27) John Henry Newman. Autobiographical Writings, edited by Henry Tristram,
95 p. 326 9, vooral p. 329.
16,
28) Ibid. p. 329 30.
29) Aan Fr. Stanislas Flanagan, 17 mei 1857, oratorium Birmingham, niet gepubliceerd.
30) Onuitgegeven brieven aan Dr. Moriarty, 25 nov. 1856, en aan Hope Scott,
5 au g. 1857. Oratorium Birmingham.
31) Copied letters, oratorium Birmingham, 1 mei 1858.
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Dublin schrijft hij letterlijk: „Maar er waren nog die meer directe en ernstige
moeiliikheden in verband met mijn verblijf in Dublin, die onze paters in hun
antwoordbrief aan de drie aartsbisschoppen naar voren hebben gebracht . . . .
Dit was dus de hoofdoorzaak van mijn vertrek, dat ik niet voortdurend de
voorkeur kon geven aan de universiteit, zoals Dr. Cullen dat wilde" 32).
Dit komt allemaal wonderwel overeen met het feit, dat hij juist in die tijd van
zijn voorgenomen vertrek nog zo hoopvol spreekt over de universiteit: „Ik heb
nooit een ogenblik getwijfeld aan ons succes; ik ben heel goed tevreden over
onze vorderingen" 33 ). Ook schreef hij vanuit Birmingham aan een vriend: „Ik
heb niets dan hartelijkheid en attenties ondervonden .. van iedere klas van
personen in Ierland, waar ik mee te maken heb gehad. Er zijn geen uitzonderingen, behalve Dr. Cullen en Dr. MacHale. Ten opzichte van de andere bisschoppen voel ik mij 'bijzonder dankbaar . . . . Dat mijn plicht hier en mijn jaren mij
gebieden am mij te scheiden van personen, die ik zo liefheb, en van een taak,
waartoe heel mijn gemoed mij dreef, aanvaard ik als een beproeving, die bedoeld
is om mij te onthechten aan de wereld" 34).
De volgende woorden uit een brief aan een van de professoren mogen mijn
betoog besluiten: „Het is niet, dat de aartsbisschoppen mij zo weinig vertrouwen
tonen. Deze omstandigheid wordt overvloedig gecompenseerd door het vertrouwen, dat ieder ander mij bewijst. De aartsbisschoppen zie ik zelden, de professoren elke dag. Ik zou eigenlijk veel liever mijn dankbaarheid jegens de professoren tonen en blijven, dan mijn gebrek aan dankbaarheid jegens de aartsbisschoppen door ontslag te nemen" 35).
Het mislukken van zijn plannen, de tegenwerking van Dr. Cullen, de apathie
van de Engels-sprekende wereld, kunnen dus wel hebben meegewerkt tot het
vertrek van Newman uit Dublin, maar de enige reden, die doorsloeg, was het
welzijn van zijn geliefd oratorium.

De dood van Ambrose St. John
In de Apologia spreekt Newman enkele ontroerende woorden over zijn grate
vriend de oratoriaan Ambrose St. John. Het is op het eind van het boek,
wanneer hij de geschiedenis van zijn godsdienstige opvattingen aan zijn medebroeders opdraagt:
„En vooral draag ik het op aan u, mijn dierbare Ambrose St. John; die God
mij gaf, toen Hij alle anderen van mij wegnam; die de schakel vormt tussen
mijn oude en mijn nieuwe Leven; die mij nu al een-en-twintig jaar zoveel toewijding, zoveel geduld, zoveel ijver en zoveel lief de getoond hebt; die wilde,
dat ik met mijn vele en zware moeilijkheden altijd bij u terecht kon; die met
zoveel zorg over mij hebt gewaakt; die nooit aan uzelf hebt gedacht, als het
ging over mij" 36).
Pater Ambrosius was ongeveer twaalf jaar jonger dan Newman en had hem
leren kennen in de glorie-jaren van de Oxford Movement. Toen hij begon te
32 ) Autob. Writings p. 329.
)Ward, o.c. I p. 373, 1 febr. 1857. McGrath o.c., p. 436.
33 )McGrath, o.c. p. 471, 11 okt. 1858.
35) Arch. Birmingham. Copied Letters. Aan Ornsby, 5 jan. 1858.
36) Apologia, standaard-editie, p. 283. Vertaling Prof. Pompen (ed. Paul Brand)
p. 365.
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twijfelen aan de anglicaanse Kerk, vroeg hij Newman enige tijd in Littlemore te
mogen doorbrengen. Van die tijd of hebben zij bij na zonder onderbreking ander
hetzelfde dak gewoond, uitgezonderd in de jaren toen Newman werkte aan de
oprichting van de Dublinse universiteit.
De ziele-eenheid met Newman was zo innig, dat Ambrosius Newman zijn
„andere ik" noemde 37 ). Heel zijn fortuin, heel zijn persoon, al zijn tijd had hij
aan Newman gegeven. Newman was zozeer aan hem gehecht, dat hij een jaar
na de dood van Ambrosius aan een goede kennis schreef: „Verleden jaar verloor
ik onverwachts mijn allerdierbaarste vriend. Ik heb nog nooit zo'n groot verlies
geleden. Hij was na God mijn leven geweest, twee-en-dertig jaar lang. Ik verwacht niet, dat de wand ooit zal genezen, maar in alle oprechtheid dank ik God,
en ik zou het niet anders willen, want ik ben er zeker van, dat dit verlies een
van die goddelijke beschikkingen is, die nodig zijn, opdat ik de eeuwige rust
mag bereiken, die hij door Gods goedheid reeds geniet "38).
En nu de legende.
Wanneer Wilfrid Ward, Newmans biograaf, in zijn inleiding op Newmans
leven enkele voorvallen beschrijft am Newmans grate gevoeligheid te bewijzen,
vertelt hij: „Toen Ambrose St. John stierf, wierp Newman zich bij het lijk op
het bed en bracht daar de nacht door" 39 ). Hoe Ward aan deze fabel komt, is
een raadsel. Misschien is het felt, dat Newman in hetzelfde graf begraven wilde
warden, een aanleiding tot deze legendevorming geweest. Misschien heeft het
laatste bezoek van Newman aan pater Ambrosius, die in het buitenverblijf van
de oratorianen Ravenhurst ziek lag, dit ingegeven. Newman had toen naast zijn
bed gezeten. Ambrose had zijn arm rand Newmans schouder gelegd en hem
naar zich toegetrokken. Lachend dacht Newman: Hij zal me nog een stijve hals
bezorgen. Enkele minuten lang had hij hem zo vastgehouden. Toen had hij
Newmans hand gepakt en zijn greep was zo krachtig, dat Newman er ongerust
over werd. Hij had dit oak eens gedaan, toen hij zichzelf niet was. Een van de
aanwezigen moest er aan te pas komen om Newmans vingers los te maken 4°).
Dat dit feitje — de nacht op het doodsbed — inderdaad een legende is,
bewijzen enkele ongepubliceerde documenten in het oratorium van Birmingham.
Er ligt daar een brief, waarin een van de oratorianen, pater William Neville,
kart na de begrafenis van pater Ambrosius, vertelt wat er precies gebeurd is.
Rand middernacht was Newman gewekt. De toestand van pater Ambrosius
was plotseling onrust'barend verergerd. Heel haastig ging Newman toen naar
Ravenhurst. Hij moet dit te voet hebben gedaan en kan niet v6Or half een
aangekomen zijn. Toen hij de ziekenkamer binnenkwam, was Ambrosius overleden. En pater Neville vertelt dan letterlijk: „Newman bad naast het lijk het
dodenofficie en ging toen naar de kamer beneden en schreef heel kalm telegrammen en brieven. Bij de dageraad van de vigiliedag van de H. Philippus las
hij aan het altaar van het huis de mis voor de ziel van zijn meestgeliefde zoon
en vriend" 41). Dit was op 25 mei, 1875.
Een ander document bevestigt de inhoud van deze brief. Het is een beschri.jving door Newman zelf van pater Ambrosius' ziekte en dood. Hierin zegt hij:
) Arch, Birmingham, brief 8 april 1845.
37 ) Cardinal Newman door H. J. Jennings, 1888, p. 125.
39) Ward, o.c. I 21 22.
40) Ibid. II 411.
41) Pater Neville aan zuster Pia, 2 juli 1875.
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„Ik heb mis gelezen voor zijn geliefde ziel een uur nadat ik bij hem was gekomen, in dezelfde kapel die hij tevergeefs had willen bereiken" 42).
Het is goed te weten, dat Ward's verhaal niet waar kan geweest zijn. Uit
zulke vertelsels concludeert men anders tot Newman's „ziekelijke overgevoeligheid".
De Garibaldi-legende
Het is leerzaam en interessant het ontstaan en de groei van een mythe te
kunnen nagaan, al is er sinds lang niemand meer, die het verhaal gelooft. Dit
is het geval met de Garibaldi-legende.
Er is een tijd geweest, dat Newman niet als rechtgelovig katholiek beschouwd
werd, maar zelfs in de hoogste kerkelijke kringen werd verdacht van wereldse
opvattingen, van ontrouw aan de paus en van heimelijke ketterij. Zo was het
mogelijk, dat hij volgens de geruchten gepreekt zou hebben ten gunste van
Garibaldi en hem zelfs geld zou hebben gestuurd (43).
Pater Neville vertelt in zijn nagelaten papieren wat er precies gebeurd is.
Toen Garibaldi sommige gedeelten van Italie met zijn troepen onveilig maakte,
vroeg Newman op de preekstoel om gebed voor de ongelukkige mensen, die
hun huffs en hun kerk moesten verlaten, omdat het land werd geteisterd „door
een bekwaam generaal". Een zekere Okeley, organist en dirigent aan de oratorianenkerk, vertelde enkele dagen later aan pater Neville, dat hij ten hoogste
ontsticht was over deze preek, omdat Newman Garibaldi verheerlijkt had. Wel
moest hij bekennen, dat hij de preek zelf niet had gehoord, maar twee personen
hadden hem onafhankelijk van elkaar verteld, dat Newman Garibaldi had geprezen. Toen pater Neville tegenwierp, dat hij er zelf wel bij tegenwoordig
was geweest en Newman enkel gesproken had van „een 'bekwaam generaal",
antwoordde Okeley, dat hij meer waarde hechtte aan het getuigenis van die
twee personen dan aan dat van hem alleen. Hij wilde echter niet vertellen,
wie deze twee personen waren. Trouwens, zo redeneerde Okeley, pater Neville
gaf toe, dat Newman sterk sympathiseerde met Garibaldi, want hij erkende,
dat Newman het woord „bekwaam" had gebruikt. En Newman koos zijn woorden altijd met grote zorg en gaf er altijd een heel diepe betekenis aan. Toch
kwam pater Neville er op het laatste achter, dat de zegslui twee bekende dames
waren 44).
Nu had Okeley nauwe relaties met iemand in Rome. Aan hem moet hij het
verhaal hebben doorgegeven. Zo kwam het terecht in kerkelijke kringen, en
Mgr. Talbot, de vertegenwoordiger van het Engelse episcopaat, zorgde er voor,
dat het verder werd verspreid 45).
In diezelfde periode had Newman een grote som geld — 50 pond sterling —
naar de paus gestuurd. Door een van de Italiaanse beambten werd een flink
gedeelte en misschien zelfs de hele som verdonkeremaand en aan de anti-pausehike partij gegeven 46 ). Zo ontstond de uitbreiding van de legende, dat Newman Garibaldi financieel gesteund had.
42)
43)
44)
45)
1872.
46)

Archief Orat. B'ham, C. 3.9.
Ongepubliceerde brief aan Miss Bowles, 8 jan. 1872. Zie ook Ward, o.c. I 581.
Arch. B'ham. B. 13.7.
Onuitgegeven, brieven aan Fr. Ambrose, jan. 1867, en aan Miss Bowles, 8 jan.
Ibid. aan Miss Bowles. Zie ook Arch. B'ham, B. 13.7.

Is Senghor een marxist?

K. BOEY S.J.

IN zijn conferentie Pierre Teilhard de Chardin et la Politique Africaine beschrijft Leopold Sedar Senghor, de president van Senegal, de stadia van zijn
ideologische ontwikkeling; hij zet uiteen hoe zeer vele negro-afrikaanse intellectuelen, uitgaande van het „negerdom", over het marxisme heen tot het
„Teilhardisme" zijn gekomen 1). Reeds zeer vroeg heeft Senghor zich verzet
tegen dat soort contact met Europa dat de Afrikanen er toe wilde brengen de
„negatieven" van de kolonisatoren te worden en dat de Senegalezen er toe
aanzette „zwarthuidige Fransen" te worden. Reeds in zijn studententijd vatte
hij zijn vorming op als een zoeken naar de meest geschikte middelen om de
Afrikanen en de eigen Afrikaanse waarden op het voorplan te brengen. Lange
tijd heeft hij gedacht in het marxisme een geschikte ideologie te vinden, die
Afrika tot voile ontplooiing kon brengen. Een onderzoek naar de oorzaken
van (lit vertrouwen in Marx en tegelijk Inaar de motieven om naar beter te
zoeken, vormt de inhoud van deze schets.
Senghor rechtvaardigt zijn vertrouwen in Marx
In 1948 publiceerde Senghor in La Revue Socialiste, het officiele orgaan van
het Franse socialisme, een artikel waarin hij de redenen uiteenzette waarom hij
in Marx geloofde. De titel was veelbetekenend: „Marxisme et humanisme" 2).
Hoe zag Senghor in 1948 de hoofdlijnen van het Marxisme en in welke mate
geloofde hij er in?

1. De marxistische methode
Senghor is van oordeel dat de ideologie van Marx steunt op geldige methodologische principes. In de eerste plaats is hij ervan overtuigd dat „alleen het
empirisch, wetenschappelijk bewijs de instemming van alien wegdraagt" Marxisme, p. 214). Bestaat er dan geen bovenaardse werkelijkheid, die de fenomenen schraagt maar aan de wetenschap ontsnapt? Aan die filosofen, die twijfelen
aan de objectieve waarheid van een empirische wetenschap, antwoordt Marx
dat de zaak hem niet interesseert. Het ligt in zijn bedoeling de boom te beoordelen naar zijn vruchten. Indien zijn wetenschappelijk onderzoek hem in staat
stelt het bestaan van de mens te wijzigen en onderste boven te gooien, zal die
wetenschap het bewijs van haar waarde hebben geleverd. Een ander bewijs kan
ze niet geven.
Tweede methodologisch principe: het object van dit wetenschappelijk onderzoek is het voor de hand Emend feit van het materiele bestaan. Dit object
omvat heel de wording van de mens en meer in het bijzonder zijn recente

1) L. S. Senghor, Pierre Teilhard de Chardin et la Politique Africaine, suivi d'inedits, in Cahiers Pierre Teilhard de Chardin no. 3, Ed. du Seuil. De hier geciteerde
zin komt voor in een brief (p. 14), die aan deze conferentie van 1961 is toegevoegd.
Verder verwijzen we naar dit boek met de afkorting Teilhard.
2) La Revue Socialiste, mars 1948, pp. 201-216. We verwijzen naar dit artikel met
de afkorting Marxisme.
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geschiedenis. Dit is de geschiedenis van individuele mensen, die samen gemeenschappen vormen, van concrete mensen die leven in wel bepaalde materiele omstandigheden. Op de eerste plaats is het de geschiedenis van de
produktieve krachten van de infrastructuur. Deze 'basisstructuur — de wereld
van de produktie, van de verdeling en uitwisseling der goederen — bepaalt
het menselijk bestaan en beslist erover, „want uit die reele vitale krachten ontstaat de superstructuur van de sociale en politieke organisatie. Deze brengt
op haar beurt de 'ideologische echo's voort' " (p. 208). Tot deze ideologische
echo's behoren, volgens Marx, de filosofie, de moraal en de religie.
Doordat de leer van Marx de geschiedenis insluit, meer speciaal de ontwikkeling van de materiele voorwaarden van het menselijk bestaan, neemt ze de
vorm aan van een historisch materialisme. De geschiedenis, door Marx bestudeerd, blijkt tevens leven te zijn, want het materiele bestaan, dat hij wil schetsen,
is in beweging en ontwikkeling: het verandert voortdurend. Daarom is de
wetenschappelijke beschrijving die hij ervan Beef t, meer dan een foto, die
vanuit een steeds begrensde hoek een enkel ogenblik van het complexe leven
vastlegt. De wetenschap moet een film zijn waarin het beeld dat volgt, iniet
alleen de plaats inneemt van het vorige maar het bovendien corrigeert door het
te vervolledigen en te verlengen. Dank zij dit dynamisch karakter is het marxisme een dialectisch materialisme.
De materie, zeer belangrijke notie in de leer van Marx, werd door hem niet
gedefinieerd. Senghor beperkt zich in 1948 er toe de definitie van Lenin te
beamen. „Lenin heeft gelijk, wanneer hij schrigt dat het filosofisch materialisme wordt bepaald door het aanvaarden van de materie en dat deze als enige
eigenschap heeft een objectieve realiteit te zijn, die bestaat buiten het bewustzijn" (p. 204. Senghor onderstreept).

2. De inhoud van de marxistische leer
De ideologie van Marx heeft, steeds volgens Senghor, als inhoud het humanisme. Marx is in de eerste plaats bekommerd om een moreel probleem, dat
hem zeer nauw aan het hart ligt: „de mens terugplaatsen in de natuur, waarvan
hij deel uitmaakt; uitgaande van de mens zelf, hem met die natuur verzoenen"
(p. 209). De plaats van de mens in de natuur wordt uitgedrukt door een harmonieuze verhouding van wederzijdse wisselwerking en afhankelijkheid, van
een spiraal . . . . „Indien de mens de vrucht is van de natuur, historisch en
geografisch (. . . .), dan is de natuur eveneens vrucht van de mens" (p. 209).
Deze gesloten kringloop van Senghor verwijst naar een beroemde uitspraak van
Marx: „de mensen maken de omstandigheden evengoed als de omstandigheden
de mens maken" 3).
De mens zelf, op ,een harmonieuze wijze geplaatst binnen de natuur, draagt
een dubbel kenmerk. Enerzijds kan hij slechts in samenwerking met de anderen
zijn functie vervullen, de natuur blijvend scheppen en „komt het leven van het
individu slechts tot verwerkelijking in en door de gemeenschap, die het resultant is van de verzameling der individuen" (Marxisme, p. 210). Oak hier gaat
het om een gesloten kring die individu en gemeenschap insluit. Anderzijds lijkt
het wel dat de mens, de natuur voortbrengend — terwijl hij toch ook een deel
ervan is — het meest vooruitgeschoven punt ervan is. Senghor steunt hierbij op
3 ) Deutsche Ideologie, p. 185.
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een mooie tekst van Marx: „Het dier gaat geheel en rechtstreeks op in zijn
vitale activiteit, het is die vitale activiteit zelf. De mens maakt zijn vitale
activiteit zelf tot object van zijn wil en bewustzijn. Hij kent een bewuste vitale
activiteit" (p. 209) 4). Deze tekst bekleedt een centrale plaats in de gedachten
van de moralist, die Marx was, want indien de mens de revolutie niet bewust
kon leiden — het is nog het werk van een mens ! — dan was Marx ervan overtuigd geweest dat hij zijn tijd verloor met het preken van het communisme.
Marx stelt dat de harmonie tussen de natuur zonder meer en de menselijke
natuur, tussen het individu en de gemeenschap in de concrete wereld van zijn
tijd verbroken is. De infrastructuur, die het hele bestaan bepaalt, is er de
oorzaak van. De kapitalistische economie heeft de bewuste en vrije arbeid
opgeofferd aan de brutale winstberekening, het kapitalisme heeft de arbeider
een dwangarbeid opgelegd, het heeft de uitbuiting van de werkende klasse
door de bezittende klasse tot een systeem uitgebouwd. Allen, proletariers en
kapitalisten hebben hun waarde als mens verloren, ze leven in de alienatie.
Aan de basis van deze corruptie ligt het feit dat men de arbeider, in het tij dperk der industrialisatie, zijn werktuigen heeft afgenomen. „Deze verstoring
van het evenwicht vindt zijn oorzaak in de private eigendom. Die moet men
eerst afschaffen door aan de produktiekrachten en de produkten hun natuurlijke
macht om zich toe te eigenen terug schenken; deze macht kan vandaag de dag
niet anders dan sociaal zijn" (p. 213). De moralist stelt hier dus zijn geneesmiddel tegen de kwaal voor; het evenwicht moet warden teruggevonden op de
plaats zelf waar het werd verstoord. De arbeiders werken in groep, hun werktuigen — fabrieken en landbouwdomeinen inbegrepen — moeten gemeenschappelijk bezit van de groep zijn. Om tot die sanering te kunnen komen verkondigt
Marx een revolutie „die de totale bevrijding van de mens voorstaat als object
van onze praktische activiteit" (p. 203).

3. Openheid van het marxisme
De marxistische ideologie, zoals Senghor die interpreteert in 1948, raakt de
metafysische problemen niet aan, ze gaat er aan voorbij.
Marx staat geen determinisme voor, hoewel hij in zijn wetenschappelijke
beschrijving vaststelt dat „in de prehistoric en de biologie, bij het kind by.,
het leven aan het bewustzijn voorafgaat" (p. 208). Maar dit eerst-zijn in de
tijd kan door zichzelf geen enkele filosofische interpretatie met zich meebrengen en „de causaliteit die bij Marx een hoofdrol speelt, is evengoed stoffelijk
als geestelijk" (p. 208).
Wil hij trouw blijven aan zijn wetenschappelijk systeem, dan kan de stichter
van het marxisme zich niet uitspreken over dat ander metafysisch probleem:
de vraag naar het bestaan van God. Senghor weet zeer goed dat Marx er toch
stelling in gekozen heeft, maar hij is van oordeel dat Marx atheist geworden is
door de omstandigheden en niet door de interne dialectiek van zijn leer. „Het
gaat steeds om de revolutionair, die atheist is omdat het kapitalisme op de
religie heeft beslag gelegd om er een instrument van te maken" (p. 205).
Daarmee is eveneens gezegd dat Marx de echte godsdienst nooit heeft gekend
en dat hij de karikatuur bestrijdt van de godsdienst zoals hij door schijnheilige
uitbuiters werd gepredikt.
4 ) De tekst is ontleend aan een artikel van Marx: „De gealieneerde arbeid".
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Kortom, in 1948 interpreteert Senghor het marxisme op zo'n manier dat het,
althans in zijn grote lijnen, kan samengaan met menselijke vrijheid, geloof in
God, trouw aan Afrika en aan zijn geestelijke waarden. Het besluit van zijn
artikel resumeert deze interpretatie. „Onze conclusie zal zijn, dat Marx geen
conclusie trekt. D.w.z. hij stelt ons geen leer noch systeem voor, maar het weze
nog eens herhaald, een actiemethode ten dienste van de totale mens; dit sluit
elk totalitarisme en elk fixisme uit, want de mens is steeds te realiseren" (p.
215).
Senghor onderscheidt positieve bijdrage en subjectieve strekking
In juli 1959 voerde Senghor het woord op het congres waarbij de partij van
de Afrikaanse Federatie werd opgericht te Dakar. In een rapport over de leer
en het programma van de partij, later gepubliceerd under de titel: Nation et
Voie Africaine du Socialisme 5), komt Senghor op zijn houding ten overstaan
van het marxisme terug. „Het wordt tijd het marxisme kritisch te bestuderen"
is de zin die heel het hoofdstuk over Marx samenvat.

1, Een onderscheid in de leerinhoud van het marxisme
Eerst herneemt Senghor, meer gedetailleerd dan in zijn artikel van 1948, de
leer van Marx, waar deze laatste handelt over de juiste plaats, die de mens,
arbeider-kunstenaar moet bekieden in de natuur, waarvan hij het meest vooruitgeschoven punt is. Vervolgens vat Senghor de uiteenzetting van Marx samen
over de theorie der alienatie, die wordt verklaard dank zij de bijzondere theorieen over de waarde (gebruikswaarde en ruilwaarde) en over het kapitaal
(gewonnen op de meer-waarde van de arbeid). Hij stemt in met de aanval
gericht tegen de frustratie van de mens door een kapitalistisch regime, opgevat
naar het model van dat der vorige eeuw.
Nochtans is het oordeel van Senghor over de marxistische analyse zeer
evenwichtig: „Marx slaagt er enerzijds wel in de drijfveren op te sporen, die de
economische feiten, en speciaal de reacties van de mensen op die feiten, anderspannen ..... maar anderzijds heeft hij zich laten verleiden tot de voorspelling
van veranderingen die zich niet hebben voorgedaan" (Nation, p. 49). Hierbij
aansluitend noemt Senghor vijf punten, die alle op eenzelfde vergissing teruggaan. „W.aar is dat Marx, door de theorie van de „klassenstrijd" te veel
te vereenvoudigen, een te groot aandeel heeft geschonken aan het determinisme
der dingen en een te klein aandeel aan de vrijheid van de mensen en de organisatiekracht van de kapitalistische staat" (p. 50).
Zo — men kan zich afvragen uit kracht van welk wetenschappelijk princiep
— heeft Marx geen rekening gehouden met de hervormingswil waaruit een
hele sociale wetgeving is gegroeid ten dienste van de werkende klasse. Hij dacht

evenmin aan de samenwerking tussen de klasse der arbeiders en die der bezittenden bij de exploitatie van hun kolonies. Nochtans is 't feit niet te loochenen:
„De proletariers van Europa hebben voordeel getrokken uit het koloniale
regime" (p. 51) .
In werkelijkheid is „de marxistische leer een werkhypothese en in zijn
5 ) L. S. Senghor, Nation et Voie Africaine du Socialisme, Ed. Presence Africaine.
Verder verwijzen we naar dit boek met de afkorting Nation.
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analyse gaat Marx uit van postulaten en theorieen, die een uitleg verstrekken
aan de feiten" (p. 49. Senghor zelf onderstreept), en die daar nu niet meer in
slagen. De kritiek van Senghor slaat op de natuur van sommige postulaten,
door Marx gebruikt. Van welke orde is het postulaat, dat hem er toe brengt
slechts determinisme te zien? De geschiedenis van een zegevierend reformisme
wijst of en loochent, ondanks de marxistische voorspelling, dat de wetenschap
het geloof in het determinisme bewijst en de mens oplegt. Senghor besluit
daaruit „dat er in het werk van Marx een positieve bijdrage schuilt naast een
subjectieve strekking, die deze bijdrage tegenspreekt en tot betwistbare conclusies leidt" (p. 57). Het is eigen aan een klassiek auteur, dat hij — zelfs als
hij niet-orthodox is — een zeker aantal waardevolle elementen opnieuw hun
volle betekenis geeft, hoewel hij ze misschien niet heeft weten samen te brengen
in een harmonische synthese. Dat is het geval bij Marx.
Senghor wijst eveneens op een tweede afwijking in de subjectieve strekking,
waarmee Marx de fenomenen interpreteert. Hij schrijft: „Het atheisme van
Marx is o.i. de vrucht van deze subjectieve strekking. Nochtans is het atheisme
diep ingeworteld in Marx; heel zijn oeuvre, vooral de filosofische werken zijn
er van doordrenkt; het is radicaal. Voor Marx drukt zich in de godsdienst de
meest totale alienatie van de mens uit, want de godsdienst scheidt de mens van
de natuur, van de gemeenschap, van zichzelf, om hem op te sluiten in een
abstracte wereld, waarin de mens zich niet heeft te realiseren" (p. 57). Op dit
punt kan men de scherpzinnige kritiek van Senghor slechts beamen; want Marx
heeft inderdaad de godsdienst beschouwd als de vorm zelf van de alienatie.
Nochtans ziet men niet in op grond van welk wetenschappelijk principe hij dit
heeft gedaan!
Het feit dat deze postulaten van determinisme en atheisme aanwezig zijn in
de marxistische ideologie, doet Senghor verklaren: „Het gaat er om meer dan
een filosofie en een zedeleer: men kan er een metafysica in ontdekken, een
Weltanschauung, maar dan een die van God op de mens is teruggebracht, van
het transcendente op het immanente" (p. 56). In het licht daarvan begrijpt men
de genuanceerde houding van Senghor: „Wij zijn niet marxist in de betekenis
die men heden aan het woord geeft, in de mate dat het marxisme wordt opgevat
als een atheistische metafysica, een totale en totalitaire wereldvisie, een Weltanschauung" (p. 42).
Deze kritiek verhindert hem niet de waardevolle elementen van deze zelfde
leer te erkennen, in zover ze, door een inwendige contradictie, een 'filosofie van
het humanisme' beoogt te zijn. Dit streven van het marxisme doet Senghor naar
voren komen door Marx een pertinente vraag te stellen en hem het enig bevredigend antwoord er op te suggereren. „In naam van wie of wat durft Marx
de waardigheid van de mens te affirmeren en diens recht om zich de produkten
van de arbeid toe te eigenen (. . . .) als het niet gebeurt in naam van een zekere
menselijke inwendigheid, om niet te zeggen van een transcendentie die de mens
overstijgt? De wetenschap stelt de feiten en hun onderlinge betrekkingen vast,
ze legt uit, ze eist niet. Ze kan van een oordeel over het feit niet overgaan op
een oordeel over de waarde ervan" (p. 55).
Men kan een tweede waardevolle element naar voren brengen. Marx, die een
klassiek auteur is, „stelt een geincarneerde opvatting van de mens voor, gebaseerd op wat de mens materieel en sociaal gezien determineert" (p. 153). Dank
zij zijn Afrikaans gevoel voor de eenheid van de mens en de integriteit van de
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persoon, is Senghor in staat in te stemmen met de visie van Marx op de mens
die deel uitmaakt van de natuur; terzelfdertijd echter overstijgt hij het marxisme
door er op te wijzen dat de mens in de voile zin van het woord de ziel van de
natuur is.

2. Een onderscheid in de marxistische methode
Senghor gaat van de ideologische inhoud van Marx over op diens methode.
Hier „gaat het erom niet zozeer de dialectiek van Marx aan kritiek te onderwerpen als wel zijn materialisme, ook al was dit dialectisch" (p. 63).
Opnieuw stemt Senghor in met het historisch aspect en het dialectisch
karakter van het marxisme zoals die geworteld zijn in waardevolle methodologische principes. Nochtans stelt hij een ruimere bepaling van de dialectiek voor:
„Zij is een bewuste en eerlijke inspanning tot onderzoek: al de gegevens van
de werkelijkheid worden ontleed in hun singulier aspect, hun wederzijdse reacties en hun worden. De dialectiek laat geen enkele onderzoekingsmethode ter
zijde, vooral niet de oude logica. Deze blijft met haar begripsbepalingen, haar
deducties en inductees, — zonder van de intuitie te gewagen — de soliede basis
van elk samenhangend redeneren. De dialectiek omvat tenslotte het gebruik
van de meest doelmatige filosofische en wetenschappelijke methodes van vandaag, zoals de existentialistische, fenomenologische, psycho-analytische" (p. 62).
Slechts een enkel principe ander de verborgen krachten, die de marxistische
methodologie voortstuwen, lokt de scherpziende kritiek van Senghor uit. De
zwakheid van de marxistische opvatting over de materie werd niet meer dan in
relief gesteld door de bepaling die Lenin ervan gaf. Senghor sluit hier nadrukkelijk aan bij de kritiek die J. P. Sartre reeds leverde en die kart samengevat
aldus luidt: „Wanner Marx schrijft: 'de materialistische opvatting van de
wereld gaat eenvoudigweg terug op de opvatting van de natuur zoals ze is,
zonder enige vreemde toevoeging', dan maakt hij zichzelf tot objectieve toeschouwer en beweert hij de natuur te schouwen zoals ze absoluut gesproken
is" (p. 58). Het is duidelijk dat deze zuiver objectieve kijk een grote illusie is !
Zeker, de positieve wetenschap — althans die van de oude stijl — betekent een
inspanning, die ten andere gewettigd is, am zich tot objectief toeschouwer te
maken. Maar het resultaat van deze paging toont aan dat geen enkele wetenschap er in slaagt zich zo te objectiveren dat ze niet meer afhangt van de
activiteit van de geleerde en dus van de tussenkomst van een subject. Anderzijds wijst dezelfde inspanning er op dat de objectiverende wetenschap zich
noodzakelijk en principieel gaat beperken tot een particulier en gelsoleerd
aspect van de werkelijkheid, die op zichzelf oneindig veel compiexer is.
Zo staan we ver of van de materialistische kennisleer en van de marxistische
opvatting van de materie! In werkelijkheid „is deze bepaling een van die
'tendentieuze' inzichten" (p. 58). Bij dit besluit verwijst Senghor naar het
onderscheid dat hij boven heeft gemaakt: in het oeuvre van Marx is er „een
positieve bijdrage", waardevol maar vals georienteerd door een „subjectieve
strekking", die door geen enkel wetenschappelijke principe kan worden ge,rechtvaardigd. „Dat betekent zoveel als zeggen dat het materialisme een postulaat is, een filosofische interpretatie van de wereld" (p. 59).
De nadruk die Senghor legt op deze 'gnoseologische' vergissing van Marx is
belangrijk en heeft ver reikende gevolgen. In een conferentie die hij hield in
mei 1960 op een bijeenkomst der jongeren van de Parti de la Federation Afri-
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caine, handelde Senghor over de ernstige gevolgen van deze verkeerde opvatting over de kennis, die ten grondslag ligt aan de marxistische ideologie 6).
Het marxisme is ongetwijfeld niet het enige systeem dat verloren loopt in een
totaal materialistische kennisleer! „Maar de europese dialectiek blij ft, zelfs bij
Marx en Engels, nog abstract, ook Marx is nog determinist in zijn dialectiek,
— wat hij ook bewere . .." (Voie, p. 96). „De europese rede is analytisch,
discursief en op efficientie afgestemd" (p. 102). De christen, zelfs als hij Europeaan is, beschikt weliswaar over een correctief tegen de rationalistische strekking, algemeen in Europa verspreid. Christus was geen rationalistische filosoof
noch een Europeaan! In een andere conferentie heeft Senghor de niet-gelovige
Europeanen daaraan herinnerd, ter gelegenheid van een gespreksbijeenkomst
te Rome in 1960, waar de Europese en Afrikaanse gemeenschappen voor cultuur waren samengekomen 7 ). Maar het spreekt vanzelf dat Marx zo goed als
geen voordeel halen kon uit dit christelijk correctief. Daarvoor geloofde het
marxisme, kind van de negentiende eeuw in Europa, te veel in de „rede-oog"
(Vole, p. 101). Deze objectiverende rede is trouwens niet volledig waardeloos.
Zij raakt en wijzigt de realiteit, hoewel slechts gedeeltelijk en uitwendig, en
staat zo aan de oorsprong van de technische vooruitgang. Tot op zekere hoogte
verklaart zij heel wat fenomenen en zo vormt zij de grondslag van de wetenschappelijke vooruitgang. Deze discursieve rede, die haar toppunt kende in de
positivistische geest der negentiende eeuw, doordringt maar al te veel de
gedachte van Marx, vrucht van zijn tijd . . . . „Marx en Engels bereiken de
bewegende werkelijkheid zelf, maar zo ze haar omvatten, ze doordringen haar
niet. Zij blijven deterministen en meteen abstract. Voor hen zijn de dingen met
hun samenhang, hun beweging, hun betrekkingen, hun ontstaan en hun einde,
volmaakt in de hersenen van de mens weerspiegeld zoals 'kopijen' " (Vole,
p. 99).
Vandaag de dag ziet Europa, althans voor een deel, zijn vergissing in en
weigeren de wetenschapsmensen het postulaat eigen aan iedere materialistische
kennisleer aan te nemen. „De idee van objectiviteit verliest over het algemeen
veld. Overal bevindt men dat hij die zoekt, in zijn onderzoek volop betrokken
is en het object ervan slechts kenbaar maakt wanner hij het omsluiert" (p. 98.
Senghor citeert G. Picon, Panorama des idges contemporaines). Door de wetenschap als term te verruimen tot elke bewuste stellingname van de hedendaagse
mens, spreekt er een nieuwe overtuiging uit: „De menselijke wetenschappen
stellen uitleg en begrip tegenover elkaar: de zin van een menselijk feit vatten,
betekent het vatten in de mens en het vatten in zich" (p. 98). Senghor verheldert wat in deze nieuwe opvatting nog duister lijkt !
De mens van vandaag is er zich van bewust dat de positieve wetenschap
slechts een vorm is van het menselijke kennen. Zij is een nuttige vorm ervan
want zij legt ons een aantal feiten uit en maakt dat wij er vat op hebben. Maar
naast die vorm bestaat er een andere wij ze van kennen die niet objectiverend is
noch nuttigheidshalve. Het kennen vindt er zijn oorsprong in het feit dat de
mens samenvalt met het w'ezen van het ding in zijn oorspronkelijke werkelijk6) Deze voordracht is verschenen in het boek, dat we reeds vermeld hebben:
Nation et Voie Africaine du Socialisme; we verwijzen er naar door middel van de
afkorting Voie.
7) L. S. Senghor, Cultures d'Afrique Noire et de l'Occident, in Comprendre, nos.
21-22, pp. 49-59.
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heid, in zijn leven. Om te kennen moet in dat geval elke afstand — die voor de
objectivering precies onontbeerlijk is — wegvallen! Senghor haalt een voorbeeld aan: „Een menselijk feit — psychologisch of sociaal — kennen, dat wil
niet meer zeggen er een onderzoek naar instellen, overlopend van cijfers en
grafieken, dat betekent integendeel: het beleven" (p. 98). Hij weet bovendien
dat 'existentièle' weten te situeren: „De kennis door confrontatie en intuitie, is,
als men het van naderbij bekijkt, de negro-afrikaanse manier van kennen" (p.
99). Maar am te vermij den dat men de zaak verkeerd zou interpreteren en de
negro-afrikaan de mogelijkheid tot het discursieve redeneren zou ontzeggen,
voegt hij er direct aan toe: „Eigenlijk bezit elke etnische groep alle menselijke
deugden en ook al de verscheidene aspecten van het verstand, maar elke groep
heeft de klemtoon gelegd op een aspect van het verstand, zoals ook op sommige
bepaalde deugden" (p. 102). Het aspect van de cede, dat bij de Negro-Afrikaan
het meest ontwikkeld is, namelijk het kennen door intuitie, brengt hem de
geestelijke waarden in het bewustzijn en vormt de grondslag voor zijn logica
van de waarde.
3.

Een onderscheid in de openheid van het marxisme

Hier vooral blijkt een ontwikkeling in Senghors interpretatie van het marxisme tussen 1948 (Marxisme et Humanisme) en 1960 (Nation et Voie Africaine
du Socialisme). In het begin wijst Senghor er op dat het gesloten karakter van
het marxistisch humanisme uitwendig is; het lijkt hem dat de gedachte van
Marx, van binnen uit gezien, open blijft. Later vestigt hij er de aandacht op
welke oneindig diepe terugslag het kan hebben, elke transcendentie of te wijzen
binnen een ideologie die daardoor enkel dank zij een inwendige contradictie
nog humanistisch kan willen zijn. Is deze kritiek echter niet eveneens die van
heel wat Marx-kenners? Senghor heeft de namen opgesomd van de marxisten
die bekenden dat ze ontgoocheld waren! 8 ). Zoals hij zelf zegt: „Indien we
over al die gevallen willen nadenken, zullen we ontdekken dat Marx zelf
opnieuw in vraag wordt gesteld en niet alleen het marxisme — behalve misschien door Lefebvre". De kenners van Marx gaan er meer en meer over
akkoord, dat Marx een metafysica heeft willen verkondigen, wat hij er ook van
zegt, en ze geven er zich rekenschap van dat deze Weltanschauung op speculatieve postulaten zoals determinisme, atheism; materialisme berust.
Nochtans heeft Senghor, in de hedendaagse kritiek van het marxisme, op
bijzondere wijze een belangrijk element naar voren gebracht. In zijn brochure
Pierre Teilhard de Chardin et la Politique Africaine kan men lezen: „De straatj es zonder eind waarin Marx ons ging drijven, zijn alien het gevolg van zijn
praxis, die hem — we herhalen het nog eens — had gebracht tot een eenduidig
materialistische en deterministische levensbeschouwing" 9 ). Met een beetje
goede wil kan men, zoals we hebben gezien, spreken van de ambivalentie 10)
van de gedachte van Marx. Zijn ethische inspiratie had hem moeten brengen tot
de erkenning van echt geestelijke waarden. In feite echter berust heel zijn
systeem precies op de negatie van die waarden.
8) Nation, p. 68. De opgesomde marxisten heten: E. Morin: Autocritique; P. Feugeyrolle: Le Marxisme en question; H. Lefebvre: La somme et le reste; sindsdien
verscheen een nieuw werk van deze laatste auteur: Problemes actuels du Marxisme.
9) Teilhard, p. 29.
10) Senghor verwijst naar het boek van Pierre Bigo: Marxisme et Humanisme.
47
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Hoe kunnen zulke contradicties inaast elkaar ,blijven bestaan in een systeem
dat schijnbaar inwendig coherent is ? Senghor aanvaardt dat het mogelijk is de
schijnbare inwendige samenhang van de gedachte van Marx aan te tonen.
Men moet het marxisme slechts belichten door de dialectische positie om de
echte samenhang van het oeuvre naar voren te zien komen. Doch deze samenhang ligt totaal op het vlak van de formele logica en ,nochtans wil ze doorgaan
voor een filosofisch vatten van de werkelijkheid . . . Onder dialectische positie
verstaat men: „de weigering om de middelen ondergeschikt te maken aan het
doel, het doel aan de middelen, de groep aan het individu, het individu aan de
groep enz. Doel, middelen, groep, individu, deel, massa, enz. zijn voor een
dialectisch denken constituerende elementen van een dynamische totaliteit: het
komt er juist op aan binnen deze totaliteit in elke concrete situatie het steeds
opkomende gevaar te bestrijden aan dit of dat ervan de voorrang te verlenen
boven het geheel" 11).
Boven heeft Senghor de plaatsen aangeduid waar Marx zijn wetenschappelijke analyses interpreteert in functie van een metafysica. Tegenover deze nieuwe poging om het marxistische systeem van elke filosofische inzet te ontdoen,
laat Senghor zien hoe Marx van dit dialectisch spel gebruik maakt in functie
van zijn metafysische stellingname. Het heen en weer gaan van deze dialectiek,
los van de werkelijkheid, is immers slechts een wijze van voorstellen van een
ideologie die gegrond is op meta -logische postulaten. Geleid door zijn afrikaanse zin voor de levenswaarde, die in het dynamisch universum overal aanwezig
is, ziet Senghor onmiddellijk en zeker in dat het niet opgaat in deze „dialectische positie" de definitieve sleutel van het marxisme te zien. Het Leven is een
kracht die steeds georienteerd is en men speelt oneerlijk spel zodra men het
verbergt achter het scherm van een mechanische beweging. Het volstaat binnen
te dringen in de authentieke gedachte van Marx om er een vitale boodschap in
te ontdekken, die zich verbergt onder de mom van een even abstract als coherent
logisch systeem, doch het in wezen voiledig overstijgt.
De „dialectische positie" kan als voldoende uitleg gelden voor een systeem
dat niets anders beoogt te zijn dan een eenvoudig spel van de geest! De dialectiek heeft er de pejoratieve betekenis van een abstracte logica die in een gesloten
cirkel op zichzelf voortbeweegt. Binnen deze cirkel blijft ze ronddraaien,
gedragen door het oneindige heen en weer slingeren, dat het resultaat is van de
abstracte beweging van de gelsoleerde rede. Het verstand speelt met en combineert onder elkaar een aantal termen als: natuur, mens, individu, gemeenschap
enz. volgens een wet van evenwicht en wederkerigheid. Deze wet behoort tot de
kunstgrepen waarover het verstand beschikt.
In zijn authentisch denken gaat Marx niet uit van datgene waarmee een
logicus zich bezighoudt, die een of andere wet van de logica formeel toegepast
wil zien op concepten als natuur, de mens, het individu, de gemeenschap enz.
Hij heeft deze filosofie heftig bekritiseerd en voor vulgair versleten. Daar
tegenover plaatste hij een ideologie, die de manifestatie beweert te zijn van de
inwendige wet van de werkelijkheid, uitgaande van de enige norm van de actie
die hand in hand wil gaan met de werkelijkheid. Zijn leer heeft als enige taak
de richting aan te duiden van de revolutionaire beweging! Daardoor kan het
11 ) Nation, p. 55. Senghor ontleent deze bepaling aan Goldmann in zijn artikel:
„Propos dialectiques. Y a-t-il une sociologie marxiste?" in Les Temps Modernes,
1957, p. 743.
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niet anders of Marx moet buiten de gesloten kring van de logica treden om een
oordeel uit te spreken over de zin van de orientatie van de werkelijkheid. Zijn
bezorgdheid om de praxis, om de revolutie, eiste een inzet en een begrip voor
de laatste betekenis van het lot van de mens. Op dit punt weigert Senghor met
de marxistische levensvisie in te stemmen.
Besluit
Nochtans houdt Senghor niet minder dan Marx zich bezig met de praxis!
Naast dichter en denker is hij ook staatspresident van Senegal. Hij voelt zich
verantwoordelijk, zijn y olk een eenheidsvisie te bezorgen op de taak die te
vervullen is. Al te veel leiders stellen de handelende mens een doel voor ogen,
dat zeer duidelijk is maar te eenvoudig en vooral te vereenvoudigd; ze houden
geen rekening met sommige dimensies, die eigen zijn aan de mens maar wellicht
hinderlijk voor hun leerstellingen. Ze zouden liefst hun normen van handelen
niet meer in vraag stellen. Senghor kan nadenken over zijn taak zonder haar
te verminderen! „Het komt er op aan, door in de staat een netwerk aan te
leggen van actieve solidariteit, alle mogelijkheden te ontwikkelen niet enkel
van de individuen, maar ook van de tussengroepen: ze op te voeren tot personen
en gemeenschappen. Kortom, maken dat ze welvarend zijn door hen in waarde
te doen groeien, fysisch, geestelijk: biologisch" 12).
Senghor wil in zijn handelen geen tijdelijk doel nastreven ten koste van het
geestelijk doel, maar evenmin een geestelijk doel ten koste van een materiele
ontwikkeling. Integendeel, hij wil de economische ontwikkeling van zijn land
bevorderen, hij onderstreept de rol die het wetenschappelijk onderzoek —
steeds op zoek naar technische methodes die meer volmaakt zijn — te spelen
heeft; en daar hij die taak ten voile ter harte neemt, ontdekt hij er de ziel van.
Om te slagen is Senghor bereid de positieve bijdrage van de vroegere revolutie
in zijn programma in te schakelen. Zo moet de politieke ontwikkeling zijn
werkwiize toetsen aan de Franse Revolutie, zo moet de economische ontwikkeling zich verrijken aan de marxistische revolutie, „maar een derde revolutie is
aan het gebeuren, als reactie tegen het kapitalistisch en communistisch materialisme. Ze zal de morele en religieuze waarden inschakelen in de politieke en
economische bijdragen van de twee grote revoluties" 13).
Als een constructieve bijdrage beantwoordt de leer van Senghor aan een
mystiek, die de authentische vooruitgang van de mens bezielt. Het Afrikaanse
Socialisme vindt de ziel terug van elke inspanning om de aardse Stad voorspoedig te zien. Want „het socialisme betekent voortaan voor ons de methode die
het zoeken en de middelen ervoor politieke, sociale, economische en culturele — in dienst stelt van de heel-menselijke Socialisatie: van de Beschaving van
het Universele" 14).
12) Teilhard, p. 15. De term „biologisch - ontleende Senghor aan Teilhard, bij wie
hij dikwijls een betekenis heeft die al de aspecten van de mens overkoepelt.
13) Nation, p. 69.
14) Teilhard, p. 63. „La Civilisation de 1'Universel" is eveneens een begrip dat
Senghor van Teilhard overneemt.

LITERAIRE ICRONIEK

Aan de Donau gelooft men
in een eigen Oostenrijkse literatuur
PROF. DR. N. GREITEMANN

In piam ac gratissimam memoriam moderatoris J. van Heugten
E bekende uitgeverij S. Fischer in Frankfort publiceerde kortgeleden een
pocket: Deutschland erzahlt. Daarin zijn niet alleen „echte" Duitse schrijvers opgenomen, maar ook Arthur Schnitzler (geb. in Wenen), von Hof mannsthal (geb. in Wenen), Robert Musil (geb. in Klagenfurt), Hermann
Broch (geb. in Wenen), Franz Kafka (geb. in Praag), Franz Werfel (geb. in
Praag), Ilse Aichinger (geb. in Wenen) en Herbert Eisenreich (geb. in Linz).
De literaire kritiek in Oostenrijk heeft onmiddellijk tegen deze geestelijke
„annexatie" geprotesteerd, zij 't ook met een elegante variatie op Hoffmann:
„Lass dir nix von Deutschland erzahlen". Het is hier de plaats niet om te
onderzoeken of de uitgeverij de perken te buiten is gegaan (ik geloof zelfs dat
dit niet het geval is), maar van veel groter belang is het feit dat men in
Oostenrijk op dit punt zo fijngevoelig is en zich daarom dadelijk schrap
zette. Hier aan de Donau gelooft men werkelijk in het bestaan van een zelfstandige Oostenrijkse literatuur die een eigen karakter zou hebben en die
daarom niet vereenzelvigd mag worden met die in Duitsland. Dit besef staat
klaarblijkelijk in verband met een hernieuwd nationaliteitsbewustzijn, dat tussen
1918 en 1938 nauwelijks noemenswaard was, dat tussen 1938 en 1945 enigszins
werd aangewakkerd door de Duitse terreur en na 1945 op verschillende vlakken
vastere vormen heeft aangenomen. Oak hier weer blijkt dat geloof en overtuiging een geestelijke werkelijkheid kunnen oproepen, die men niet experimenteel kan bewijzen; tevens volgt daaruit dat men natie en nationale letterkunde
niet kan omschrijven zonder daarin als basis het beset van een bepaalde nationale samenhorigheid en de wil daartoe op te nemen. Evenals op elk zuiver
geestelijk terrein geldt ook hier: nisi credideritis. Een dergelijk geloof ten
aanzien van een eigen literatuur is inderdaad aanwezig. Men behoeft slechts
de weinige letterkundige tijdschriften door te bladeren of de druk bezochte
avonden van de jonge „Osterreichische Gesellschaft fur Literatur" bij te wonen.
Daar wordt telkens weer de vraag opgeworpen, niet of er een dergelijke literatuur bestaat, doch welke eigenschappen zij heeft.
In Oostenrijk zelf is men van mening dat het bestaan (en het besef), van een
zelfstandige letterkunde eerst rond het midden van de vorige eeuw valt waar
te nemen, die bovendien de volgende eigenschappen bezit: a. een afzonderlijke
thematiek, b. een eigen visie op de dingen en c. een typische stijl. De voornaamste representanten die dit 'besef droegen en tevens versterkten waren o.a.
Raimund, Nestroy, Lenau, Stifter en Grillparzer.
Nu denke men niet dat de ontwikkelde Oostenrijker de vroegere culturele
eenheid met Duitsland zozeer zou hebben vergeten en zich in een zo bekrompen
literair provincialisme zou hebben teruggetrokken, dat hij geen oog meer heeft
voor de andere grote of nog grotere schrijvers in Duitsland. Het heeft altijd
een diepe indruk op mij gemaakt dat towel het middelbare als hogere onderwijs
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en daarmee ook de intellectuele doorsnee in Goethe en Schiller verreweg de
grootste schrijvers ziet van het Duitse taalgebied. De ontwikkelde Oostenrijker
kent de zwakke plekken in het werk van „zijn" Grillparzer maar al te goed,
doch juist deze objectiviteit geeft hem ook de mageliikheid am de schriiver
van de Ahnfrau, Weh' dem, der Mgt, KOnig Ottokar, Bruderzwist in Habsburg
enz. als nationale dichter te beschouwen, die ondanks „technische oneffenheden" vooral een psychologische diepte vertoont zoals men die bij de toenmalige
Duitse schrijvers nauwelijks vindt. Niet alleen van bovenaf worden de genoemde
Oostenrijkse schrijvers als nationaal bezit aangeprezen, maar ze warden ook
van .binnenuit inderdaad met een toewijding en een soort trots gelezen die men
in andere Duitstalige landen slechts zelden aantreft. Aileen nog in Oostenrijk
worden de drama's en sprookjes-stukken van Raimund en Nestroy met een
ongeevenaarde perfectie opgevoerd, terwijl ook het wijdlopige en meditatieve
proza van een Stifter alleen hier nog grotere kringen boeit. Deze retrospectie
heeft vooral ten aanzien van de moderne literatuur haar nadelen, waarover
straks.
Moeilijker is de vraag te beantwoorden, waarin het typische Oostenrijkse
in de literatuur bestaat. In de algemene waardering spelen politieke overwegingen of grenzen hierbij geen rol. Het verschil ligt — aldus beweert men — veel
dieper en men stelt hiervoor een hele lijst van eigenschappen op. De schrijvers
aan de Donau zouden b.v. veel objectiever staan tegenover de dingen en het
leven, minder theoretisch of wijsgerig, meer psychologisch, maar toch ook weer
niet zo „engage" of „enrage", meer verdraagzaam, minder verstard of agressief.
Zelfs wanneer zou blijken dat deze verklaringen niet op voldoende argumenten
berusten, het feit dat men dit herhaaldelijk poneert, bewijst dat men er in wil
geloven. Ook in dit opzicht doet het geloof wonderen, want het heeft inderdaad
een yolk, dat een wereldrijk verloor, toch weer het besef van nationale samenhorigheid en tevens van een eigen nationale cultuur bijgebracht. Zeker is, dat
de retrospectie op het „Heilige ROmische Reich deutscher Nation", dat eeuwenlang in Wenen gecentraliseerd was, een onvervreemdbaar stempel drukt op de
thematiek van de literatuur in Oostenrijk. Daarbij komt dan nog een grote
aanhankelijkheid ten opzichte van dit prachtige land met zijn bergen, meren
en rivieren en vooral een iets sentimentele, maar toch oprechte lief de voor de
charme van de hoofdstad Wenen. Slechts vanuit deze gezichtshoek kan men
niet alleen het werk van Stifter, maar ook van een von Doderer begrijpen. De
aarde, de natuur, alles wat nog niet door de menselijke hand is aangetast,
speelt hier nog steeds een grate rol in de gevoelssfeer en in de fantasies en
al neemt de industrialisatie toe, op de letterkunde drukt zij nog geen beslissend
stempel. Zij is nog altijd wereldvreemd, ruraal en agrarisch. Dit komt ook in
de stijl tot uitdrukking. Daarmee is niet het eigen dialect bedoeld (ofschoon
men dit niet in alle opzichten mag uitschakelen), wel echter een soort eigen
taalschat, bepaalde zinswendingen en zinconstructies die men elders niet aantreft. Deze taal is niet alleen levendiger, sappiger, aardser, minder intellectualistisch en in 't geheel niet „sophisticated", maar ook omslachtiger, barokker en
vrij er.
Na de periode Raimund-Nestroy-Grillparzer-Lenau-Stifter valt er een korte
inzinking waar te nemen, maar rand de overgang van de 19e naar de 20e eeuw
openbaart zich opeens een schrijversgeneratie die een geheel eigen „gezicht"
vertoont. Dit werk, deze toon en de behandelde thema's zijn onmiddellijk als
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zodanig te herkennen en het buitenland ontdekt al spoedig dat er twee centra
zijn: Wenen en Praag. Onwillekeurig associeert men deze literatuur met de
Oostenrijks-Hongaarse monarchie en zonder enige moeite verbindt men daarmee een hele reeks namen: Schnitzler, Hofmannsthal, Hermann Bahr, Stefan
Zweig, Werfel, Trakl, Joseph Roth, Brach, Musil en desnoods ook Kafka en
Rilke. Deze groep wordt dan later afgelost door een aantal hedendaagse schrijvers die echter alien reeds de zestig zijn gepasseerd: H. von Doderer, G. Saiko,
Csokor, Giitersloh, Lernet-Holenia, Urzidil — om slechts enkelen te noemen.
Al deze schrijvers — ook de latere — houden zich op een of andere manier
bezig met de oude monarchie, niet als politieke dimensie, maar als een existente
geestelijke realiteit, die hen obsedeert. De ene groep beschrij ft haar nog in haar
glans en bloei, een andere vermoedt haar ondergang en de lateren zien haar
verval in retrospectie als een betreurd, maar onherroepeliik noodlot. En toch
kan Been enkele van hen zich onttrekken aan de betovering van deze andergaande of reeds vergane wereld, die reeds tot een mythe is geworden. Juist
deze schrijvers zijn het die de mythe hebben bevorderd. De hoofdpersonen uit
Musil's Mann ohne Eigenschaften, uit Roth's Kapuzinergruft en Radetzkymarsch, Schnitzler's gravinnetjes, officieren en het „siisse Wiener Madel", de
Salzburgse kerkhofatmosfeer uit de gedichten van Trakl, Doderer's Marie en.
Stangeler uit diens Strudlhofstiege en Die Dãmonen, Saiko's omslachtige beschrijvingen uit Giraffe tinter Palmen en uit zijn laatste roman Der Opferblock,
de aristocraten, cavallerie-officieren en hofnarren in het werk van LernetHolenia, Hofmannsthal's Schwierige, Unbestechliche, Rosenkavalier, maar ook
zijn jedermann, Stefan Zweig's Welt von gestern dat alles leeft nog van de
nostalgie naar die vroegere wereld, die men ook in het buitenland als typisch
„Weens" of „Oostenrijks" kent. En wie zich een eerste toegang wil verschaffen
tot de gecompliceerde wereld van hoog en laag, van schuld en boete in Het
Proces en Het Kasteel van Kafka, zal iets moeten vermoeden van de hierachische
orde en bureaucratie in de oude monarchie.
Van deze generatie, die in bepaald opzicht homogeen is, leven nog slechts
weinig schrijvers: Lernet-Holenia, Csokor, Doderer, die ook al flink over de
zestig is en die zijn bewonderaars kortgeleden opeens verraste met zijn schelmenroman: Die Merowinger oder die totale Familie. Korte tijd geleden stierf
Saiko plotseling op 70-jarige leeftijd, maar de minstens even oude schilderschrijver Giitersloh publiceerde dezer dagen een roman van meer dan 800
bladzijden: Sonne and Mond en leverde hier een staal, hoe men ook vandaag
nog een stuk Oostenrijkse geschiedenis kan mythologiseren.
Hoe staat het nu met de j ongste generatie? Men kan haar niet eens meer
jong noemen, omdat zij gemiddeld boven de 35 is. Zij valt het meest op door
haar onwankelbaar geloof in het eigen karakter van de Oostenrijkse letterkunde
zowel in het verleden als in het heden. Bovendien heeft zij een bijna onbegrensde bewondering voor de schrijvers van de vorige generatie, welk verschijnsel men in andere landen vrijwel niet aantreft. Een van de meest begaafde
jongere schrijvers Eisenreich noemt zich eerlijk en bijna trots een leerling en
epigoon van Haimito von Doderer (het straks volgende citaat zal dit nog
bevestigen). Men krijgt zelfs de indruk dat zij onder een zeker minderwaardigheidscomplex zuchten. In een opzicht zijn ze geheel en al van dezelfde mening:
zij voelen zich vertegenwoordigers van de Oostenrijkse en niet van de Duitse
literatuur en daarom trachten zij ook in hun werk de traditie voort te zetten,
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oak a1 speelt bij hen de monarchic geen rol meer. Maar hun stijl is even omslachtig, meditatief, gedistancieerd en in 't geheel niet „sophisticated", even
lyrisch-beschrijvend als die van hun onmiddellijke voorgangers.
Een intelligent meisje uit ons land, dat een jaar lang in een Weense boekhandel werkzaam was geweest, zei mij eens dat de Oostenrijkse literatuur en
oak het Oostenrijkse publiek wel verschrikkelijk provinciaal moest zijn, omdat
men nauwelijks de moderne schrijvers uit Amerika en Engeland kende. Wat
het laatste betreft had het meisje gelijk, maar het had een ding over 't hoofd
gezien: ook de tegenwoordige Oostenrijker heeft een bredere blik, maar die is
nog altijd meer op het Oosten gericht, ook al blijft zijn economic, zijn politick
en wereldbeschouwing met het Westen verbonden. Men behoeft het enige
goede letterkundige tijdschrift Wort in der Zeit maar op te slaan om te ontdekken dat daarin regelmatig het werk van Poolse, Tsj echische, Hongaarse en
Zuidslavische schrijvers wordt afgedrukt en besproken. Oostenrijk is zonder
enige twijfel het land geweest dat de Zuidslavische Nobelprijswinnaar Ivo
Andric 't eerst als schrijver van hoge kwaliteit heeft ontdekt. Wanneer men
zich in diens werk verdiept, in zijn historische beschrijvingen, de uitvoerige
weergave van personen in hun omgeving, begint men ook enigszins te vermoeden waarin de typische eigenschappen van de Oostenrijkse roman bestaan. Ondanks alle politieke tegenstellingen schijnt er nog altijd in Centraal-Europa —
dwars door het IJzeren Gordijn heen — een zekere geestelijke verwandschap
aanwezig te zijn die zich o. a. in de literatuur openbaart. De katholieke schrijver
Jan Cep uit Tsjechoslowakije schreef bij voorbeeld novellen (in het Duits
verschenen ander de titel Zeit und Wiederkehr) die in hun stijI en visie een
„Oostenrijkse" indruk maken. De door hem beschreven mensen uit Moravie
hadden even goed in het Oostenrijkse Waldviertel kunnen leven. Ook bij poezie
kan men dit vaststellen. Wat verwantschap betekent, begrijpt men het best,
wanneer men het Kerstspel van de bekende Beierse componist Carl Orff (op
langspeelplaat Weinachtsspiel) in oud-Beiers dialect leest of hoort. De hoofdzaak hiervan is weer niet het dialect, maar de natuurlijke, rurale visie en de
argeloze houding van dit bergvolk, dat Bomans meesterlijk heeft getekend:
„Munchen is een dorp. Het is een gemeenschap van boeren, als Miincheners
verkleed. Het heeft geloofd met het vertrouwen van het platteland". Zo ook
ziet de moderne Orff de vijfde herder die hij laat zeggen:
Eingschlafen bin i:
da gspiir i a Liecht,
und siech
wie an Engl dahockt
grad neben meiner,
an Kopf in d' Hand gstiitzt
so hat er sinniert.
Zo jets had ook de Oostenrijkse volksdichter Waggerl geschreven kunnen
hebben.
Wie de jongere generatie wit leren kennen, kan zich het beste laten informeren door de bloemlezingen Die Verbannten (Stiasny-Verlag Graz), Die gute
net& Zeit (Residenz-Verlag Salzburg) of Almanach der Gruppe 47 (Rowohlt
Hamburg). Alles bij elkaar komen daar ongeveer dertig Oostenrijkse schrijvers
aan het woord, in alle drie de bundels echter komen de volgende vier voor: Ilse
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Aichinger, die echter voor de letterkunde al lang is verloren, Milo Dor die een
aparte categorie vormt, en Reinhard Federmann met Herbert Eisenreich die zich
o.a. ook verdienstelijk hebben gemaakt door waardevolle werken uit het Servisch-Kroatisch te vertalen. Eisenreich is bovendien van alien de meest agressieve, hij zou hoofdredacteur van Ptopria cures of van een Oostenrijkse ValbUl
kunnen zijn, maar zulke tijdschriften bestaan hier niet.
Als voorbeeld van de nog steeds bestaande barokke en omslachtige stijl volgt
nu een citaat uit de nog niet uitgegeven roman Sieger und Besiegte van deze
Eisenreich:
„Hinter dem erleuchteten Fenster, das den nachtlichen Heimkehrer in die Flucht geschlagen hatte, inmitten der schwarzen
MObel-Burgen (des „Stabiliars", wie Wurz diese MObel ihrer
Immobilitat wegen bei seinem schon erwahnten Besuch hier heroben genannt hat), in den staubgrau verhiillten klobigen Fauteuils,
in denen ein halbes Jahr vorher der Toni und die Erni ihrer Liebe
entgegengeschlummert hatten, saszen die Eltern.
Sie waren mit dem Nachtexpress gekommen, unangemeldet, weil
der Entschlusz zu der Reise nicht in ihnen gewachsen, sondern
ihnen gleichsam aufgepropft worden war: durch ein von des
Sohnes Hand umadressiertes Schreiben des Wiener Wohnungsamtes, welchem die leerstehenden Raumlichkeiten nicht nur — um
es auf gut amtsdeutsch zu sagen — ein Dorn im Auge des Mietengesetzes waren, sondern auch als eine sichere Beute erschienen,
und das mit diesem Schreiben schon die behOrdliche Pranke hob,
urn sie schwer und unaufhebbar auf das in Rede stehende Objekt
herniederfallen zu lassen: Im Namen jenes Gesetzes, Sie rind
verhaftet ! sozusagen".
Dit snort proza is typisch Oostenrijks, ook al staat er geen woord dialect in.
Het zijn slechts twee Lange volzinnen, doch men hoort er Kafka in en de
omslachtigheid van Doderer of Saiko. Eisenreich staat hierin dan ook niet
alleen.
Hij en de overige jongere schrijvers vormen geen groepen, ze hebben geen
eigen letterkundig orgaan, ze schelden niet, maar mopperen hoogstens in een
koffiehuis. Sommigen worden door O.K. en W. ondersteund. Tot nu toe heb
ik in Oostenrijk vrijwel geen spoor van experimentele poezie ontdekt. Daarvoor schijnen deze schrijvers en ook de lezers eenvoudig het orgaan te missen.
Waarschijnlijk zijn ze er veel te natuurlijk, te landelijk en te „gezond" voor,
te normaal, maar ook te langzaam en te traag. Daar men met zulke poezie geen
raad weet, wordt ze doodgezwegen. In een uitzonderlijk geval steekt men er de
draak mee. In het nieuwe tijdschrift ErOffnungen, dat vooruitstrevend wil zijn
en sours een aardige poging publiceert, vindt men als boon een zogenaamd
„visueel gedicht", alleen bestaande uit losse klinkers en medeklinkers. De
inleiding hierop luidt als volgt:
deze gedichten zijn opgedragen
aan de snor van daniel j ones,
de grate engelse foneticus.
het visuele lippengedicht is de
omdraaiing van het visuele papiergedicht.
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Dit is het literaire winterklimaat in Oostenrijk, dat misschien wel gezond is,
maar op de duur een gevaar kan warden. Onnodig te zeggen dat deze jongere
generatie ook de romans van Mulisch, Remco Campert, Hugo Claus, Vinkenoog,
W. F. Hermans niet kent en ik ben er zeker van dat zij dit werk onartistiek,
platvloers en zinloos zou vinden. Maar ook de jongere Duitse schrijvers
schijnen bier onbekend te zijn. Humbert Fink, die geen onbegaafd talent is,
heeft op dit gevaar gewezen. Hier dreigt inderdaad een soort provincialisme
dat door de belangstelling voor het Oosten niet kan warden gestuit. Hij zegt
dat men in Oostenrijk geen pendant vindt van een Duitse dichter als Enzensberger of van de romanciers Uwe Johnson, Gunther Grass of Christian Geissler,
zodat hij tot de slotsom komt: „zeker, wij kunnen (in Oostenrijk) veel nieuwe
namen noemen, maar wij komen wel in verlegenheid, wanneer we over een
nieuw Oostenrijks proza moeten spreken". Hiertegenover staat het oordeel
van een bekend Duits criticus die in 1958 op het 4e internationale congres voor
Duitstalige schrijvers in Munchen onder luid applaus van de toehoorders zeide:
„Van de tien Duitstalige schrijvers die vandaag in de wereld betekenis hebben,
zijn er zes of zeven Oostenrijkers".
Dit lijkt een contradictie, maar toch is het dit niet. De Duitse criticus sprak
over kwantiteit, Fink echter over kwaliteit.

Politiek
Overzicht
INTERNATION A AL

het Midden-Oosten voltrokken zich grate wijzigingen; na Yemen en Irak
I N
volgde op 8 maart Syrie het revolutionaire voorbeeld. Eigenlijk had het dit
voorbeeld in het geheel niet nodig, want dit land was reeds in de laatste j aren
van het Turkse rijk het middelpunt van allerlei intriges en het Syrische yolk is
steeds beschouwd als het minst bestuurbare van het Midden-Oosten. Na het
uiteenvallen van de VAR in september 1958 waren er in december van dat jaar
verkiezingen gehouden voor een parlement, die een conservatieve meerderheid
opleverden; de daarop gevormde regering hield het drie maanden vol en werd
op 28 maart 1962 door het leger opzij gezet; de leider van de revolutie, generaal Zahreddin, maakte toen bekend, dat alle economische maaregelen van de
voorgaande regering zouden warden herzien „in het licht van de beginselen van
het Arabisch socialisme en de geleide economie". Dit schijnt niet naar het
genoegen van alle Syriers te zijn geschied, want reeds in januari van dit jaar
moest de regering optreden tegen een nieuwe militaire staatsgreep, waarbij als
eisen werden gesteld de unie met Egypte te hernieuwen, Zahreddin als legercommandant of te zetten en de terugkeer van Khaled Bagdash, de uitgeweken
leider der Syrische communistische partij, te verbieden. Wist de regering de
toestand toen nog meester te blijven, dit lukte haar op 8 maart jl niet. Weer
was het leger in opstand gekomen om het socialisme en de Arabische eenheid
te verwezenlijken; de daarop gevormde Nationale Revolutionaire Raad zei de
ontbinding van de Syrisch-Egyptische unie te betreuren en beloofde alle krachten in te zullen spannen om de drie principes van de socialistische Baath-partij:
„eenheid, vrijheid en socialisme" te verwezenlijken.
Door deze omwenteling zijn er voor het eerst in Egypte, Syrie en Irak tot op
zekere hoogte gelijkgezinde regeringen; men verwacht, dat deze drie — vermoedelijk met Yemen en mogelijk oak met Algerije — tot een of andere vorm
van samenwerking zullen komen, al zal deze dan van andere aard zijn dan de
E,gyptische premier Nasser zich voorstelt. Bij de hierover gevoerde besprekingen
bleken noch Syrie noch Irak iets te voelen voor de plannen van Nasser; zij
verlangen geen eenhoofdige leiding van de Egyptenaar, maar een driehoofdige
en de onderhandelingen werden dus verdaagd en zijn nog niet heropend.
De wijzigingen in het Midden-Oosten zijn belangrijk voor de positie van de
overige landen in dit gebied. In Jordanie zowel als in Saoedi-Arabie is men
bevreesd voor een overslaan der revolutie en voor inmenging van Egypte, Syrie
en Irak in de binnenlandse aangelegenheden van beide feodaal geregeerde
staten, een vrees, die in de Verenigde Staten gedeeld wordt, al drukte de
Amerikaanse minister van buitenlandse zaken zich zeer voorzichtig uit, toen hij
verklaarde, dat hij hoopte, dat Jordanie en Saoedi-Arabie hun onafhankelijkheid
zouden kunnen handhaven en zouden gevrijwaard blijven voor „externe penetratie", waarmee hij dus de mogelijkheid open liet van een binnenlandse
omwenteling in beide landen.
Of er nu een samenwerking tot stand zal komen tussen Egypte, Syrie en Irak,
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of dat men niet verder komt dan een unie tussen de beide laatsten — een
herleving van de Vruchtbare Halve Maan — in elk geval voelt Israel zich
opnieuw ernstig bedreigd; de enige duidelijke binding tussen de meeste Arabische landen is tot nu toe geweest de haat tegen dit land. Kon het zich
betrekkelijk veilig voelen door de onderlinge onenigheid van zijn tegenstanders
en hun militaire zwakheid, nu ziet het plotseling de mogelijkheid, dat de eerste
verandert in een vorm van samenwerking en tegelijk ziet het hoe Nasser zijn
militaire macht versterkt en zich toelegt op de vorming van een raket-macht.
Hiertoe heeft Egypte West-Duitse deskundigen aangetrokken en Israel heeft nu
in Bonn geeist, dat er maatregelen genomen warden am te voorkomen, dat
West-Duitsers helpen bij de opbouw van het Egyptische leger. Mevrouw Meir,
Israelisch minister van buitenlandse zaken, heeft het inogal scherp gezegd en in
Bonn weet men er niet goed raad mee. Men begrijpt de verontwaardiging van
Israel, maar de grondwet verbiedt Bonn de vrijheid van zijn burgers aan te
tasten; anderziids kan Bonn erg weinig waardering op brengen voor het optreden van de Israelische geheime dienst, die met alle mogelijke middelen probeert
te voorkomen, dat Duitsers naar Egypte gaan en door pressie op familieleden
probeert in Egypte reeds werkzame Duitsers tot terugkeer te dwingen. Doet
Bonn niets, dan is de door Adenauer moeizaam opgebouwde goede verstandhouding met Israel verbroken, doet hij wel, wat Mevrouw Meir vraagt, dan kan
hij rekenen op moeilijkheden met Egypte en de andere Arabische landen.
In Frankrijk kwam het op 1 maart tot een ernstig conflict. Reeds lang heerste
er ontevredenheid ander de werknemers van de nationale bedrijven; speciaal de
mijnwerkers klaagden over een grate achterstand van hun lonen vergeleken met
die van andere industrie-arbeiders, zelfs ook met die van werknemers in andere
nationale bedrijven. Toen onderhandelingen mislukten, legden zij op 1 maart
het werk neer en zij stoorden zich niet aan het op 28 februari door de regering
gepubliceerde collectieve vorderingsdecreet; integendeel, had men aanvankelijk
de bedoeling door een demonstratieve staking van twee dagen kracht aan de
eisen bij te zetten, nu werd door de katholieke en socialistische vakbonden,
waarbij zich later de communistische aansloot, een algemene staking van onbeperkte duur geproclameerd en de Gaulle moest toezien hoe zijn vorderingsdecreet geen effect had. De stakingsbeweging ontving van talrijke — ook
kerkelijke — zij den steun en zelfs spraken vele min of meer vooraanstaande
figuren van de Gaullistische UNR zich uit ten gunste van inwilliging van de
eisen der stakers; maar de Gaulle retireerde niet.
De Franse president is er geheel aan gewend het bij het rechte eind te hebben
en heeft zich een politiek doel gesteld n.l. van Frankrijk weer een grate
mogendheid te maken. Hij heeft hiervoor de steun van de meerderheid van het
Franse yolk gekregen, maar heeft zich overigens te ver van dit yolk gedistancieerd. Hij heeft bij het stellen van zijn politieke doel te weinig oog gehad voor
de sociale toestanden van een groat deel van het yolk. Een ogenblik hebben de
leden van de UNR gemeend deze kloof te kunnen overbruggen door zich
solidair met de stakers te verklaren in de hoop zo de regering te kunnen
beinvloeden, maar zij moesten spoedig bemerken, dat de Gaulle daar nog
minder van gediend was dan van de steun, die de stakers ontvingen van bisschoppelijke kant. De Franse president is bang voor een lawine van looneisen
van andere arbeidersgroepen in de nationale bedrijven — en deze zijn in maart
dan ook los gekomen voaral bij de spoorwegen — met als gevolg een inflatie
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van de Franse franc. Hij kan niet alles tegelijk; de opbouw van een eigen force
de frappe vereist enorme sommen en de regering voelt er daarom weinig voor
om nu te beginnen met een force loonronde voor haar eigen arbeiders. Zo
ontstaat het conflict tussen de staat als politieke overheid en diezelfde staat als
werkgever; voor de Gaulle is het duidelijk, dat de politieke aspecten de doorslag moeten geven, maar voor de arbeiders is dit geenszins duidelijk. Zij zijn
niet tegen de Gaulle; zij wensen geen politieke omwenteling, maar sociale
rechtvaardigheid; er bestaat nu echter het gevaar, dat sommige anti-Gaullistische groeperingen van deze sociale kwestie gebruik maken am te proberen er
munt uit te slaan voor een politieke aanval op de Vijfde Republiek. Daarom
wachtte men de of loop met enige spanning af; begin april naderden beide
partijen elkaar gelukkig zo ver, dat er nu maatregelen genomen worden om het
werk te hervatten.
Aan de ontwikkeling van de Franse kernmacht wordt rustig verder gewerkt.
Op 18 maart werd in de Sahara een ondergrondse kernproef genomen in een
gebied, waarover Frankrijk volgens het verdrag van Evian, vorig jaar met
Algerije gesloten, tot 1967 de beschikking kreeg; over kernproeven wordt in
dit verdrag niet gesproken, maar het is onaannemelijk, dat de Algerijnse onderhandelaars, waartoe de huidige premier, Ben Bella, niet behoorde, niet geweten
hebben, waarvoor Frankrijk dew gebieden zou gebruiken. De Algerijnse regering heeft nu onmiddellijk aangedrongen op een herziening van dit verdrag,
maar zij kan moeilijk een middel vinden om de Fransen te dwingen, daar zij de
financiele subsidie uit Frankrijk slecht kan missen. Het is mogelijk, dat Ben
Bella alleen maar een goed figuur wil slaan tegenover Marokko en Tunesie om
zo zijn positie in de Maghreb te versterken.
Niet alleen Frankrijk, ook Engeland heeft moeilijkheden in Afrika. Londen
had hier een lastige beslissing te nemen in een geschil tussen Somalia, gelegen
aan de uitgang van de Rode Zee, en het buurland Kenya. Het laatste is nu nog
een kroonkolonie, maar zal in 1964 onafhankelijk worden. Op het N.O. deel
van Kenya maakt Somalia echter aanspraak, daar hier een belangrijk aantal
Somali's wonen, die zich graag van Kenya willen afscheiden om zich te voegen
bij Somalia. De Britse minister van kolonien, Duncan Sandys, heeft nu echter
beslist, dat genoemd gebied een beperkte autonomie zal krijgen binnen Kenya,
aldus tegemoet komend aan de verlangens van Jomo Kenyatta, de nationale
leider van Kenya. Behalve vanzelfsprekend diens goedkeuring vond de Engelse
beslissing ook instemming in Ethiopie, dat een soortgelijk geschil met Somalia
heeft. Het laatst genoemde reageerde onmiddellijk en verbrak de diplomatieke
betrekkingen met Engeland; voor Somalia betekent dit, dat het de jaarlijkse
subsidie van Londen niet meer zal aanvaarden, maar het zou wel Bens kunnen
zijn, dat Engeland dit miljoen pond graag gaf voor het recht om evenals
vroeger gebruik te mogen maken van de radio-zender in Somalia, omdat dit de
enige is, vanwaaruit Engeland Yemen, Aden en het Z. van de Soedan kan
bereiken om een tegenwicht te vormen tegen de propaganda van Nasser.
In Centraal Afrika zit Londen reeds lang met de ingewikkelde affaire in de
federatie, bestaande uit N. en Z. Rhodesia en Nyassaland. Na veel besprekingen
was reeds beslist, dat het laatste het recht heeft zich af te scheiden, maar ook
N. Rhodesia heeft aspiraties in die richting. De Britse regering heeft einde
maart nu toegezegd, dat nieuwe besprekingen moesten worden gehouden, die
mogelijk tot de gewenste onafhankelijkheid zouden leiden, hetgeen door de
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N. Rhodesische leiders is opgevat als een belofte van a.s. onafhankelijkheid,
in dit geval ander een democratisch gekozen inheemse regering, zoals ook
Nyassaland verlangt. Zuid-Rhodesia dat reeds lang zelfbestuur bezit en zich
praktisch als onafhankelijke staat gedraagt, eist nu eveneens onafhankelijkheid
met de bedoeling om zo de blanke minderheid (nog geen 10% van de bevolking) de regering in handen te laten houden. In conservatieve kringen in
Londen bestaat grote onenigheid over deze kwestie; een groot deel steunt de
eis van Z. Rhodesia, maar ieen sterke minderheid wenst aan N. en Z. Rhodesia
geen onafhankelijkheid te verlenen voor er overeenstemming is bereikt over
meer representatieve grondwetten voor beide landen; in dit laatste geval zou
de grate meerderheid van de inheemsen in Z. Rhodesia eindelijk invloed kunnen uitoefenen.
Voor de V.St. vormt Cuba nog steeds .een moeilijkheid. Alhoewel Washington vindt, dat er nog steeds te veel Russische militairen op het eiland zijn, is
het toch niet de militaire dreiging waarvoor men vooral bang is, maar eerder
de aantrekkingskracht die het revolutionaire Cuba zou kunnen uitoefenen op de
bevolking van verschillende Centraal-Amerikaanse landen. Ter bespreking van
dit probleem had er op 18 en 19 maart in de hoofdstad van Costa Rica een
conferentie plaats ander voorzitterschap van president Kennedy, waar ook
aanwezig waren de presidenten van El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama. De economische positie van deze z.g. bananenrepublieken is uiterst slecht, daar hun export-produkten — koffie en bananen
— prijs daalden, terwijl hun industriele import steeds duurder werd; de
regeringssystemen in deze landen varieren van dictatoriaal tot democratisch,
maar alien zijn beangst voor Fidel Castro. Men hoopt het opdringen van het
fidelisme te kunnen tegengaan door een economische integratie. President Kennedy beloofde zijn voile medewerking, maar maakte zijn collega's duidelijk niets
te voelen voor een gewapend optreden tegen Cuba. Het zal toch wel minder
prettig voor hem zijn geweest, dat de Gualtamaalse president op 29 maart
bij een revolutie het land werd uitgezet en een militaire junta de leiding
overnam. Het leger beschuldigde de regering ervan het land te willen overleveren aan de communisten; aanleiding tot dit optreden van het leger was het
feit, dat de in 1951 verbannen president, Arevalo, fel anti-Amerikaans en volgens het leger communist, in het geheim naar Guatemala was teruggekeerd.
Hij is nog onvindbaar en blii ft dus een gevaar voor de „rust" vormen.
J. Oomes
BELGIE
Als een fel omstreden wetsontwerp na een maandenlange strijd, gewijzigd
door amendementen, verduidelijkt door nieuwe toelichtingen, eindelijk door
het parlement aanvaard is, komt er steeds een ogenblik dat men zich afvraagt:
was het de moeite waard ? In zulk een stemming bereikte de regering begin
april de eindmeet met de wetsontwerpen inzake de handhaving van de openbare
orde. Op het laatste ogenblik dreigde nog een kortsluiting: zelfs de vervlakte
tekst vond geen genade bij een sterke minderheid van het socialistisch partijcongres, dat op 8 april zijn placet moest geven en hiertoe slechts 710 afgevaardigden bereid vond tegen 292 die-hards. Dezen waren a.m. in Luik gelokaliseerd — welke afdeling globaal tegenstemde — en vormden ook in andere
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delen van Wallonie een compacte groep. De B.S.P. heeft omwille van deze
ontwerpen haar eigen samenhang aan een harde proef onderworpen. Het is
ondenkbaar dat ze veel tegemoetkoming zal tonen wanneer haar partner, de
C.V.P., in een vergelijkbaar conflict zou geraken, b.v. naar aanleiding van de
taalwetten inzake bestuur en onderwijs, naar aanleiding van de zetelaanpassing
of de grondwetsherziening. Voor de regering Lefevre is de tijd van de verwezenlijkingen voorbij; de beide regeringspartijen zullen voortaan aan hun electorale uitgangsposities gaan denken.
Zal de orde voortaan beter verzekerd zijn? Dit betwijfelen velen ter zake
bevoegden. Theoretisch beschikte de overheid ook vroeger al over wettelijke
bevoegdheden om op te treden tegen sabotage b.v. gedurende een staking.
Indien de uitvoerende en rechterlijke machten zelfbewust wilden optreden,
waren de oude wetten voldoende. Maar als er weer een sociaal conflict uitbreekt
en de autoriteiten sympathiseren gedeeltelijk met revolutionaire stakers, dan
blijven de nieuwe teksten, die sancties voorzien tegen hen die het verkeer in
gevaar brengen of belemmeren, dode letter. En echte revoluties heeft een
wetgever nooit kunnen verbieden . . . . Misschien is het resultaat van de nieuwe
wet slechts, dat men strenger zal optreden tegen onschuldige manifestaties met
een min of meer studentikoos karakter, terwijl de doortastende directe acties
ongebreideld hun gang zullen gaan.
Een punt van het regeringsprogramma heeft aldus zijn beslag gekregen.
De achtergrond was van sentimentele aard. De C.V.P. had in haar verkiezingspropaganda te veel geschermd met haar argumenten tegen het straatgeweld om
die daarna geruisloos te laten vervallen. Goed wetgevend werk is daaruit niet
voortgekomen. Dit is misschien een les voor de toekomst.
Dat het stakingsrecht in wezen hetzelfde gebleven is wat het was, ligt voor
de hand.
Is het Belgisch parlement in staat een lijn te trekken in de buitenlandse
politiek, of is het slechts een registreerapparaat ten behoeve van cen handig en
gezaghebbend minister van buitenlandse zaken?
In de eerste maanden van dit jaar heeft het parlement herhaaldelijk de gelegenheid gehad zich op het internationaal-politieke terrein te begeven: .eerst naar
aanleiding van de onderhandelingen tussen Engeland en de E.E.G., daarna
n.a.v. een gebeurlijke wijziging van de organisatie der kernbewapening in de
Navo. Telkens bereikte dhr. Spaak in de vergadering een eenstemmigheid, maar
nadien bleek dat deze niet volledig was.
In de huidige omstandigheden kan het parlement o.i. niets meer zijn dan een
algemene achtergrond voor het buitenlands en militair beleid van de regering.
Kamer en Senaat zijn te arm aan mandatarissen die zich op het peil van de grote
politiek kunnen verheffen; zelfs de best bespraakten brengen het vaak niet
verder dan tot het napraten van wat buitenlandse kranten. Het parlement biedt
een goede doorsnede van de buitenlands-politieke orientering van de man in de
straat, en dit is misschien al een verdienste. Maar het Belgisch parlement is niet
in staat geweest ook maar een nieuw element naar voren te brengen n.a.v. de
mislukte onderhandelingen tussen Engeland en de E.E.G., en wat een multilateraal georganiseerde (en gecommandeerde?) kernmacht in Navo-verband
eigenlijk is, werd in Kamer en Senaat niet duidelijker dan in ,een gesprek van
middelmatig ontwikkelde burgers. Er zijn belangrijke aangelegenheden van
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's lands beleid (buitenlandse politiek, militair beleid, financiele politiek, de
werking van de voornaamste instellingen van openbaar krediet), waar het geestelijk niveau der mandatarissen niet bij kan. Indien de partijen geen wijzigingen
aanbrengen in de recrutering van hun personeel, zullen ze nog minder vertrouwen vinden bij de massa, waarvan het gemiddeld peil toch stijgt — al blijft de
politieke belangstelling bij de jongeren verrassend gering.
Een anti-atoommars te Brussel (24 maart) bewees dat de strijd tegen de
bewapeningswedloop toch wet enige weerklank gevonden heeft, al bereikt deze
op verre na niet de intensiteit van het antimilitarisme van de twintiger jaren.
Dat zulk een betoging, voorbereid met organisatorisch primitieve middelen,
duizenden jonge mensen van uiterst rechts tot uiterst links op de been kon
brengen, zal later echter ook een element zijn ter beoordeling van ons huidig
politiek leven.
De geringe weerklank van het „rendez-vous der Belgen", een week later,
raakt de kern zelf van ons politiek bestel: zijn er nog levende krachten aanwezig
in de democratie buiten de drie traditionele partijen? En zo ja, wie slaagt erin
ze aan te boren? De kleine oppositiepartijen? Of nieuwe pressure groups die
niet deelnemen aan de parlementaire en electorale toernooien ? Deze vragen
zullen geen beslissend antwoord krijgen in de volgende wetgevende verkiezingen. Maar een zorgvuldige analyse van de strijdthema's der grote partijen zal
leerrijk zijn: hoeveel federalisme, hoeveel structuurhervormingen zullen ze aan
de massa voorstellen? In welke mate zal het publiek zich laten aanspreken?
Onze binnenlandse politiek wordt nog door andere strijdmomenten gekenmerkt. De fiscale hervorming is beslecht, maar hoe de praktische uitvoering van
de nieuwe beschikkingen zich uitwerkt op de kapitaalmarkt, en welke psychologische processen er aan de gang zijn, is een actuele vraag, vooral nu een door
het parlement uitgegeven lening geen succes is geworden. Het kan een episode
zijn van een crisis in het burgerdom, de basis van het nationale spaarvermogen.
Misschien is het slechts een verschiinsel van voorbijgaande aard, en keert alles
terug in de vertrouwde banen van een steeds tegen de belastingen mopperende
gemeenschap, die uiteindelijk haar stembrieven op de traditionele manier pleegt
in te vullen?
Een principieel belangrijk wetsontwerp inzake economische programmatie is
met zoveel vertraging opgenomen, dat we er nog niet veel over kunnen zeggen.
Andere onbekenden zijn: de nooit eindigende twisten rond het ministerie van
onderwiis en cultuur, de door minister Leburton voorbereide wijziging van het
sociale raam der geneeskunde, enz. Het hangt soms slechts van de omstandigheden af of een van die vraagstukken een dynamiek oproept die de samenhang
van de regering in gevaar brengt.
De vage dreiging, na de zomer, van een misschien niet ver af liggende kiescampagne, die voor de twee regeringspartijen bijzonder hard kan zijn, is voor
de regeringspartners wellicht geen schrikbeeld. Ze lopen beiden dezelfde risico's:
verliezen aan de flanken ten voordele van de Volksunie en de communisten,
met een gedeeltelijke hergroepering van de bourgeoisie ten gunste van de liberalen. Zal de traditionele figuur der Belgische partijen na al deze veranderingen
veel verschillen van de huidige ?
H. de Bruyne

Forum
Kardinaal Alfrink
over moderne exegese
Het tijdschrift Biblica, uitgave van het
Pauselijk Bijbelinstituut te Rome, heeft
van het laatst verschenen nummer een
feestbundel gemaakt, aangeboden aan
twee oud-professoren: Augustinus Kardinaal Bea, 50 jaar priester en 60 jaar
Jezuiet, en Pater A. Vaccari wegens zijn
dubbel jubilee van 50 jaar professor en
70 jaar Jezuiet.
Deze bundel wordt geopend met een in
het Frans en Engels gestelde Opdracht,
geschreven door Kardinaal Alfrink. Hij
spreekt daarin zijn dankbaarheid uit aan
zijn voormalige leermeesters (die tussen
haakjes ook de mijne waren), vooral om
de liefde tot wetenschappelijke arbeid op
exegetisch terrein die zij hun leerlingen
wisten mee te geven.
De waarde van deze beginselen, zo
betoogt Kard. Alfrink, is duidelijk, de
toepassing moeilijk: reden waarom die
beginselen des te dieper geworteld moeten zijn in de geest van de beoefenaar
van deze wetenschap. De hoge waarde
van het doel, n.l. het beter verstaan van
wat God ons door mensen, dus levend
in tijdelijke aardse omstandigheden heeft
willen openbaren, maakt het belang van
deze wetenschappelijke arbeid onmiddellijk evident. Maar dit onderzoek brengt
risico's met zich mee en het is mogelijk
dat de Kerk haar waarschuwende stem
zal moeten laten horen. Dan bedenke
men: „Dit zijn stoptekens, en stoptekens
zijn bedoeld om niet medr te doen dan
het verkeer te regelen tot het welzijn van
alien die erbij betrokken zijn". Ze worden dus niet bedoeld om ons door vrees
lam te leggen, maar om de juiste harmonie tot stand te brengen tussen de deugd
van voorzichtigheid en die van sterkte.
„Deze voorzichtigheid heeft het recht
moedig te zijn, omdat zij zich laat leiden
door een gelovige houding ten opzichte
van de Schrift, die haar de uiterste
waakzaamheid ingeeft daar waar de analogie van het geloof in gevaar komt".
Zoals op ander gebied zal de Kerk
ook op het terrein van de Schrift geconfronteerd worden met nieuwe ontdekkin-

gen en methoden. Met het oog op dit feit
meent de kardinaal de volgende beginselen te moeten opstellen: „Naar mijn
mening zou het absurd zijn een nieuwe
wetenschappelijke methode al direkt of
te wijzen op grond van het voorwendsel,
dat ze eerst was gebruikt door niet-katholieken, of erger, omdat ze eerst ontwikkeld werd in dit of dat deel van de
wereld. Niet minder absurd zou het zijn
ze te verwerpen, omdat bepaalde nietkatholieken ze hadden gebruikt om er
conclusies uit trekken die wij katholieken
niet kunnen accepteren". In dit laatste
geval gaat het er maar om of die conclusies uit de gebruikte methode of uit
vooropgezette ideeen voortkwamen. En
een verkeerd gebruik van de methode
kan zelfs bij katholieken tot dwaling
voeren.
Men zal moeten toegeven, dat sommige
katholieken de methode van de „Formgeschichte- niet altijd met bezonnenheid
hebben gebruikt. „Maar dit rechtvaardigt, zo lijkt me, nog niet iedere katholiek die gebruik maakt van deze methode
te verdenken of zelfs te beschuldigen".
Of de resultaten aanvaardbaar zijn, zal
afhangen van het al of niet gewettigde
gebruik van deze methode.
Dat het verhaal van de Boodschap
van de Engel in het evangelie van Lukas
geInspireerd werd door zekere thema's
van het Oude Testament, kan een katholieke exegeet met gerust hart aannemen.
De evangelisten hebben geen letterlijk
verslag van alle gebeurtenissen willen le
veren, zoals trouwens een vergelijking
van de evangelien onderling, onmiddellijk aantoont; hun weergave laat de persoonlijke kleur of die van hun getuigen
uitkomen. Maar zou iemand bij zijn onderzoek naar die overlevering zó ver
gaan, dat hij b.v. de maagdelijke geboorte van Jesus een verdichtsel van later
tijd zou noemen, dan zou hij met het
geloof van de Kerk in botsing komen.
De exegeet hoeft Mt. 16, 13 r 20 niet
noodzakelijk te beschouwen als de letterlijke weergave van een gesprek tussen
Jesus en Petrus, hij kan aannemen dat in
de formulering woorden zijn gevlochten
die Jesus bij een andere gelegenheid heeft
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gesproken, of dat ze invloed van later
tijd verraadt: mits hij maar de goddelijke
instelling van het Primaat handhaaft. In
het algemeen dit: willen wij niet tot een
minimalisme vervallen, dat als het grote
gevaar met deze methode is verbonden,
dan moeten we als waar gebeurd aannemen wat de Schrift duidelijk genoeg als
historisch voorstelt.
Wat de menselijke schrijver wil overbrengen is ook wat de Eerste Auteur wil
uitdrukken. Wordt bewezen, dat men de
schrijver verkeerd heeft verstaan, misschien eeuwen lang, dan is er geen reden
die verkeerde verklaring te handhaven.
Maar men moet dan wel zdèr soliede
argumenten daarvoor aanvoeren, en zal
het „salvo iudicio Ecclesiae", „zonder
tekort te doen aan het oordeel van de
Kerk", wel bijzonder indachtig moeten
zijn.
Als we denken aan de niet te aanvaarden conclusies van de Formgeschichte
bij hen die haar voor het eerst op de
evangelien hebben toegpast, en aan de
gevolgtrekkingen die er soms door katholieke auteurs uit zijn gemaakt, dan zal
men zich niet verwonderen, dat menigeen in de Kerk zich daarover bezorgd
heeft gemaakt. Toch veroordeelde het,
in voorzichtige termen gestelde, Monitum
van het H. Officie van 20 juni 1960
niet de methode zelf. Het was enkel een
ernstige en gerechtvaardigde waarschuwing tegen onrechtmatig getrokken conclusies".
Men moet onderscheid weten te maken. Het is heel iets anders te zeggen,
dat de evangelien beschrijven „de Christus van het geloof" en niet „de Jesus van
de geschiedenis", dan te zeggen, dat in
de beschrijving der evangelien van de
historische Jesus het geloof zijn rol heeft
gespeeld. In het eerste geval bedoelt men
ieder bovennatuurlijk element uit te sluiten; in het tweede het objectief gebeurde
te zien met de ogen van het geloof, juist
omdat het bovennatuurlijk is.
Wie het werk van de exegeet rechtvaardig wil beoordelen, moet een gave
van onderscheid bezitten. In samenhang
hiermee wijst de kardinaal op de floodzaak dat men zich volkomen loyaal zal
laten leiden door de directieven van de
Kerk, en hij gedenkt met grote dankbaar48
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heid, dat de gevierde leermeesters hem
dit beginsel met zo ernstige zorg hebben
bijgebracht. Hij weet zeker wat de vurigste wens van zijn oud-professoren is.
Wij geven zijn vertolking daarvan ten
besluit, in de overtuiging, dat het ook
zijn hartewens uitdrukt: „Voor deze
dienst aan de Kerk- (het steeds dieper
doen doordringen tot de zin van het
Woord Gods) is een zeker vertrouwen
van de kant van de Kerk onontbeerlijk.
Komt het voor, dat exegeten fouten of
dwalingen begaan, dan moeten zij het
accepteren dat anderen uit herderlijke
zorg hen waarschuwen. Maar laat men.
het altijd doen zonder de christelijke liefde te kwetsen, laat men het doen als
mensen van wetenschap op akademische
toon".
Drs. L. Rood S.J.

Schrift en Traditie
De Bijbel in de Kerk
De Verenigde Studenten aan de Theologische Faculteiten (VSTF) waren op
9, 10 en 11 januari j.l. bijeen voor een
boeiend congres over het thema: SchriftTraditie; de Bijbel in de Kerk.
Het belang van congressen concentreert zich doorgaans in het persoonlijk
contact, zodat een verslag niet zinvol
lijkt, tenzij de referaten een weerspiegeling blijken te zijn van de huidige theologische positie. Dit was het geval en
vandaar dit verslag, al moet dan vooraf
worden opgemerkt, dat wordt voorbij
gegaan aan de uiteindelijke waarde van
dit congres: hoe de studenten van allerlei
confessie zich gedurende drie dagen beijverden, elkaar in studiebesprekingen en
persoonlijke contacten te verstaan.
Prof. Dr. A. D. R. Polman (Theol.
Hogeschool Kampen) formuleerde het
katholieke en het gereformeerde traditiebegrip in een tweetal stellingen, die hij
uitvoerig belichtte in overeenkomst en.
verschil. De katholiek ziet een gegarandeerde eenheid tussen de constitutieve
apostolische traditie en de gezagvolle,
continuatieve kerkelijke traditie, terwijl
de gereformeerde christen deze slechts
aanwezig weet, als de Kerk zich geheel
door Gods Woord en Geest laat leiden.
De katholiek mag bereid zijn de gerefor-
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meerde stelling in deze formulering te
onderschrijven, maar de spreker meende,
dat deze impliceerde, dat de Kerk bij de
huidige verdeeldheid bereid moest zijn,
haar geloofsleer ter toetsing te brengen
voor het forum van de Kerken, die de
Geest Gods bezig is in oecumene te verenigen rond de geopenbaarde Bijbel. De
katholieke Kerk lijdt echter aan een onhoudbaar onfeilbaarheidsbeginsel.
De oud-katholiek, Prof. Dr. P. J.
Maan, sloot hierbij aan inzover hij uitdrukkelijk poneerde, dat alleen de ongedeelde Kerk draagster van gezagvolle
traditie kan zijn. Maar bij een bepaling
van deze ongedeeldheid ontkwam deze
spreker niet aan het gevaar, de eerste
eeuwen van de Kerk te idealiseren, tegen
welke vorm van romantiek Prof. Polman
uitdrukkelijk gewaarschuwd had.
Dr. B. Willems O.P. trachtte na een
historische schets van het Trentse formulier het onfeilbaarheidsbeginsel te verstaan tegen de achtergrond van een verdiepte ecclesiologie.
Hij beschreef, hoe de geschiedenis van
het Trentse decreet, dat stelt, dat de
Openbaring vervat ligt in de H. Schrift
en de niet geschreven tradities, duidelijk
maakt, dat hier op instigatie van een
enkeling een formulering werd gekozen,
die afziet van de vraag naar de verhouding van Schrift en Traditie ten opzichte
van de Openbaring. Ligt de Openbaring
vervat in Schrift en Traditie als in twee
gescheiden grootheden? De vraag werd
in Trente slechts door enkele theologen
ontkennend beantwoord, maar en dit
is symptomatisch voor het huidig klimaat
momenteel is twee-derde van het
wereldepiscopaat tot een dergelijk antwoord bereid.
Prof. Dr. J. Sperna Weiland (SIT.
A'dam) vond deze ontwikkeling verheu-.
gend, maar meende, dat ha knelpunt
voor toenadering toch bleef de katholieke
visie, dat het kerkelijk leergezag regula
proxima fidei te noemen is.
Welnu, op de betekenis van het leergezag trachtte Dr. Willems O.P. nader
in te gaan. Hij ontwikkelde zijn gedachten in die zin, dat hij de traditie tekende
in eenheid met de Schrift. De traditie is
de actieve gezagvolle verkondiging door
de kerkelijke leiders van het apostolisch

geloofsgoed. Niet aldus dat het ambt
gezag zou hebben over de apostolische
geloofsleer als zodanig, maar wel over
de wijze, waarop deze unieke openbaring
in het heden gestalte krijgt. Het is een
gezag in [untie van de Schrift ter actualisering van de Schrift in het eigentijds
geloofsleven. Het gezag is wel degelijk
genormeerd door de openbaringstraditie,
zoals het ook gebonden is door het gelovig kerkelijk bewustzijn, omdat het een
gezag is ten dienste van de gemeenschap:
hierarchia als diakonia.
Prof. Sperna Weiland zag vooralsnog
geen reden, het reformatorisch Schriftbeginsel prijs te geven: alleen de Schrift is
norm van geloven. Niet in die historischorthodoxe zin, dat er geen traditie zou
bestaan. „De eeuwen vallen niet weg":
de mens is wezenlijk Geschichtlichkeit.
De moeilijkheid is echter, dat er concreet
meerdere tradities bestaan. Daarom moet
de christen kennis nemen van het Leven
en denken van alle kerken. Kernachtig
uitgedrukt in een citaat van Chesterton:
it is useless for a man to read his Bible
unless he also reads everybody else's
Bible. En nogmaals, hoe is dit mogelijk
voor een katholiek, die gelooft in een
onfeilbaar leergezag, en die de neiging
vertoont, het beginsel van onherroepelijkheid te laten voortwoekeren tot proporties, door geen theorie vereist? Het
betekent ook een correctie van het reformatorisch Schriftbeginsel, maar meer
praktisch dan formeel. Juist op het praktisch vlak liggen de reformatorische moeilijkheden: hoe zal men het reformatorisch
beginsel concreet waar maken, als men
staat in het geestelijk klimaat van heden,
waarin de bijbelwetenschap dwingt tot
Entmythologisierung en begrip voor historiciteit?
De forumleider, Dr. B. van Iersel SMM,
meende als typering van dit congres een
wel zeer actueel beeld te kunnen gebruiken. De meningen hebben zich afgetekend als een net van deels parallelle, deels
kruisende spoorrails met vele wissels.
Deze zijn lange tijd bevroren geweest,
maar zij beginnen langzaam te ontdooien.
In welke stand zullen zij komen te staan?
Zo, dat de Kerken uiteindelijk samen verder kunnen gaan?
H. W. Jansen

Boekbespreking
GODSDIENST
NYSSEN, Wilhelm, Das Zeugnis des
Bildes im friihen Byzanz (Sophia. Quellen óstlicher Theologie, Band 2). .—
Lambertus-Verlag, Freiburg i.Br., 1962,
114 pp., 16 klpl., 4 ill., geb. D.M. 34.80.
De mooie byzantijnse handschriften van.
de 6e tot de 10e eeuw die sch. hier voorstelt, geven naast de tekst ook kostbare
miniaturen. In deze beelden vonden onze
voorvaderen hun gading niet minder dan
in het woord. Om deze vroege kunst te
begrijpen volstaat het echter niet, ze
alleen van esthetisch standpunt uit te
beschouwen. Men moet de omgeving en
het leven bestuderen, waarin deze beelden ontstaan zijn. Bij religieuze kunst
wordt de gehele geloofsinhoud er bij betrokken. De verdienste van dit voortreffelijke werk is dan ook, dat het, naast de
mooie kleurenreprodukties van de miniaturen, niet alleen een historische en esthetische inleiding geeft aan de hand van de
beste kunstcritici als Weitzmann, Demus,
Talbot Rice, Volbach, maar ook het
beeld helpt begrijpen door een aangepaste
lezing uit de Schrift en de Kerkvaders.
Een zeer geslaagde onderneming die we
ook gaarne in een Nederlandse vertaling
zouden tegemoet zien.
F. Bossuyt
SCHMITZ-BUNSE, Waltraut, Die Heiligen wohnen nebenan. — J. Knecht,
Frankfurt, 1962, 206 pp., DM 9.80.
Dit boek bevat een tiental luisterspelen
met religieuze inslag, die voor de Westduitse radio zijn geschreven. Of het nu
Bijbelse figuren zijn (Abraham, Judith ...), of heiligen en grote mannen
uit verleden en heden (Franciscus, Charles de Foucauld, Abbe Pierre ...) of
gewoon mensen van onze tijd die op een
of andere wijze met het religieuze worden geconfronteerd, telkens weer zorgt
de vinnige dialoog ervoor dat we het
religieuze ervaren als iets actueels, dat
midden in ons Leven staat. De humor,
die heus niet werd gespaard, maakt de
lezing (die men zich uiteraard als een
voordracht moet indenken) nog aantrekH. Jans
kelijker en boeiender.
FARBER, Karl, Neues Brevier zum inneren Leben. — Knecht, Frankfurt am
Main, 1963, 288 pp., DM 6.80.
De eerste ,Brevier zum inneren Leben'
verscheen in 1955 en kende zes drukken

met 21.000 exemplaren; deze tweede
werd, evenals de eerste, samengesteld
met de geestelijke teksten uit het weekblad „Der christliche Sonntag", waarvan
Farber hoofdredacteur is. Maar Farber
wist in zijn weekblad, het brede orgaan
van het katholieke leven, alle grote gelovige talenten bijeen te brengen, alle
grote religieuze stromingen op te namen,
— en zo komen hier praktisch alle belangrijke moderne namen voor, alle gezaghebbende namen ook uit de katholieke traditie; terwijl anderzijds het diepe
inwendige leven als doorglansd ligt van
moderne nood, meewarigheid en beloften.
Em. Janssen
FIOLET, A., Onvermoed petspectief op
de oecumene, — P. Brand, Antwerpen,
1963, 220 pp.
Dit korte maar uitstekende theologisch
tractaat over een aantal aspecten van de
christelijke leer waarover tussen ernstige
protestanten en ernstige katholieken
spanning in overeenstemming blijft heersen, biedt een poging tot antwoord op de
vraag of „oecumenische klimaatzuivering
niet veel schijn-tegenstellingen zou kunnen opruimen" (blz. 171). Evenwichtig,
helder en in eerlijke vrijheid wordt hier
vanuit het centrale Heilsmysterie van de
Menswording een dieper gesprek tussen
de verdeelde geloofsgenoten bevorderd.
J. Kerkhofs
SARTORY, O.S.B., Thomas, Mut zur
Katholizitat, Geistliche und theologische
Erwagungen zur Einigung der Christen,
(Reihe Wort und Antwort, Bd. 29). —
Otto Muller Verlag, !Salzburg, 1962, 475
pp., ing. D.M. 14.80.
Noch voor onszelf, noch in onze betrekkingen met de mensen, katholieken, protestanten of andersdenkenden bestaan er
definitief bepaalde regels, die alle mogelijkheden voorzien. De werkelijkheid van
Gods leven is te rijk om door bepaalde
vormen begrensd te worden. Schrijver
past deze princiepen toe op zijn oecumenische activiteit der laatste tien jaren en
overdenkt de problemen opnieuw vanuit
het standpunt van het mysterievolle leven
van de oneindige God. In dit perspectief
kan ons de schooltheologie weinig dienst
bewijzen; de charismatische impuls van
de volle werkelijkheid van Gods leven
overtreft elk menselijk systeem. Het resultaat van deze methode is een dieper
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begrijpen en waarderen van Gods genade
ook buiten de grenzen van de zichtbare
Kerk. Het boek geeft een theologische
bezinning van de oecumenische tijdsgeest
en is een aansporing tot het consequent
aanvaarden van een integraal christendom.
F. Bossuyt
NEUMANN, E., Crisis en vernieuwing.
— Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1962,
126 pp., f 8.90.
Dit postuum uitgegeven werk geeft een
goed overzicht van de opvattingen, welke
Neumann in zijn verschillende werken
ontwikkeld heeft. Zijn visie op het menselijk bestaan is sterk bepaald door de
psychologische inzichten van Jung. Vanuit dit gezichtspunt formuleert hij een
diagnose op de crisis van de westerse
beschaving, waarbij vooral de aandacht
wordt gevestigd op een gevaarlijk eenzijdige beheersing van verstandelijke factoren. In deze crisis wijst hij de oorsprong
aan van een vernieuwing, die mogelijk
wordt omdat de mens weer leert om zijn
diepste werkelijkheid tot ontplooiing te
laten komen in openheid voor het bovenen benedenrationele. Neumann is in zijn
uitspraken over godsdienst minder terughoudend dan Jung; hij pleit voor een humanisme dat in ruime zin religieus genoemd zou kunnen worden, maar dat
afwijzend staat tegenover geInstitutionaliseerde godsdienst. De veel omvattende
visie, die in zo'n kort bestek wordt weergegeven, heeft de auteur er soms toe
verleid in een te weinig genuanceerd
schema van tegenstellingen te schrijven.
Voor zover hij bijdraagt tot een bezinning op het menselijk bestaan in deze tijd
en op de mogelijkheden om tot een dieper
doorleefd en gayer bestaan te komen,
verdient dit boek echter onze oprechte
waardering.
j. M. Kijm

menische beweging. Zeer veel wetenswaardigheden worden in uiterst beknopte vorm gegeven; waarbij echter verwe-.
zen wordt naar uitvoeriger literatuur.
Het boekje is zodoende niet alleen een
handige en betrouwbare vraagbaak geworden, maar door de beknopte hand-

leiding wordt ook een uitstekend overzicht verkregen. Een belangrijk boekje
voor alien, die ganteresseerd zijn in de
zaak der christelijke hereniging en die
deze interesse moeten overdragen op anderen.
S. Trooster

Romen 6 Zonen, Roermond-Maaseik,
1962, 188 pp.

FABER, Dr. H. en SCHOOT, Dr. E.
van der, Het pastorale gesprek. Bijleveld, Utrecht, 1962, 247 pp., f 12,90.
De beide auteurs van deze interessante
en kundige studie over het pastorale gesprek zijn tot de studie van de psychologie gekomen vanuit de problemen van
de zielzorg in onze modern samenleving. Faber behandelt vooral de meer
theoretische aspecten van het pastorale
gesprek en geeft een goede methodische
introductie over de gesprekstechniek bij
Rogers, die zich in zijn publicaties terecht gekant heeft tegen de directieve en
moraliserende gespreksvorm en pleit
voor een echt bijbelse, op de grote profeten en op Christus zelf georienteerde
zielzorg en counselende gespreksvoering.
Van der Schoot werkt in een tweede
deel meer de structuur en bijzondere
aard uit van het pastorale gesprek en de
praktijk er van in de zielzorg van vandaag. In het pastorale gesprek wil de
zielzorger de medemens helpen om heel
zijn leven met zijn ups and downs in.
Gods licht te leren zien. De verschillende psychologische vormen worden in dit
bijzonder waardevolle tweede deel beschreven en nader geanalyseerd op
grond van veel ervaring, gezond verstand en mensenkennis. Een belangrijke
bijdrage tot de schaarse pastoraal-theologische literatuur van ons land. Keurig
uitgegeven in de Bijleveld-serie te
Utrecht.
Alph. Houben

Dit boekje vat inderdaad op voortreffelijke wijze alle wetenswaardigheden inzake het oecumenisme samen. In een eerste hfdst. worden ons de typen van de
betrokken kerken voorgesteld. Vervolgens wordt de geschiedenis van de verzoeningspogingen tussen de kerken in
drie hoofdstukken behandeld; achtereenvolgens: herenigingspogingen tot in de
19e eeuw; de tegenwoordige initiatieven
inzake oecumenische beweging bij niet-.
katholieken; de katholieke Kerk in oecu-

MULDERS, Prof. Dr. Alph.,
gisch bestek. Inleiding tot de katholieke
missiewetenschap. Uitgeverij Paul
Brand N.V., Hilversum, Antwerpen,
1962, 453 pp., f 29,50.
Aan het einde van zijn professorale loopbaan geeft Prof. Mulders een magistraal
werk uit, wat met zijn Missiegeschiedenis en talrijke andere bijdragen zowel de
R.K. Universiteit als hem zelf eert. Men
mag hopen, dat de „straks-emeritus-

LESCRAUWAET M.S.C., Dr. J. F.,
Compendium van het oecumenisme
J.
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nog velen een leidsman zal zijn in even
geven, ook al zou dat twee of drie delen
gedegen publikaties. Het curatorium
uitmaken. Bij onze missionarissen over
heeft destijds een gelukkige greep geheel de wereld hebben wij een kostbaar
daan, toen zij deze pionier van de misreservoir van land en volkenkennis, wat
siewetenschap in ons taalgebied benoemongebruikt is en natuurlijk moet geschift
de. De schrijver noemt zijn werk een
worden. In de missieperiodieken van
„bestek", een term ontleend aan de
Orden en Congregaties, die praktisch
bouwkunde. Als regel is een bestek een
niet genoemd worden en tegenwoordig
taaie beweging, slechts voor weinigen
meer geven dan propaganda-materiaal,
genietbaar. Het bestek van Prof. Mulvindt men reeds veel kostbaar materiaal.
ders verdient deze kwalificatie niet; het
C. Minderop
werk boeit van het begin tot het einde
door zijn methodische behandeling en
GUELLUY, Robert, Luisteren naar God.
duidelijke taal. Het is vanzelfsprekend,
A ecoute de Dieu. Nederlands van Dr.
dat de schrijver een hoofdstuk moest wijJ. Sterck. — De Vroente, Kasterlee,
den aan de kwestie of de Missiologie
1962, 208 pp., gen. Fr. 95.
een aparte wetenschap is of niet. De
De
titel kan verkeerd aandoen; maar
zienswijze van de schrijver kan men gemen vindt moeilijk de juiste titel voor
heel onderschrijven en tegelijkertijd zich
een werk dat de christen inzicht en openverheugen, dat deze periode voorbij is,
held wil verlenen bij Gods omscheppen
waarin vele pennen 'bewogen zijn en tijd
van wereld en mensdom. Als samenvatbesteed is aan iets, wat evident is en niet
tende verhandeling daarover is dit boek
evidenter wordt als men er veel over
voortreffelijk: in zijn structuur, die het
praat. Enigermate anders kan men oortweede en derde deel breder laat uitdelen als de schrijver, wanneer hij bij de
werken hetgeen het eerste reeds onderriten-strijd van het einde van de 17e
stelde, — in zijn onderhoudende toon en
eeuw en begin van de 18e :eeuw de naveelvuldig ingedeelde tekst (men kan het
druk legt op de afgunst onder de bebij deeltjes lezen die vanzelf weer samentrokken Orden. Het menselijke zal wel
komen, en telkens vindt men voedsel),
niet ontbroken hebben, maar men kan de
— in zijn pastorale ervaring, die de toon
mening hebben, dat het in feite ging om
gul maakt en vertrouwen inboezemt.
een ernstig verschil van inzicht, waarbij
tussen blijft die toon, naar ons oordeel,
niet mag verwaarloosd worden, dat na
jets te doctrinair, omdat het theologisch
twee, drie eeuwen dat inzicht veel veren pastoraal denken nog te weinig is
ruimd en verdiept is. Wij kunnen ons
verzonken in menselijke wijsheid en gebest indenken, dat de „Propaganda Finegenheid, in mystiek-gelovige eenvoud.
de" in een beduidend werk van 1929 het
Em. Janssen
verlangen te kennen gaf, dat een hoofdstuk over de ritenstrijd verwijderd werd.
NIGG, Walter, Niklaus von flue. BeEr zijn belangrijker en positiever kwesrichte der Zeitgenossen. (Heilige der
ties van verleden tijden uit te diepen.
ungeteilten Christenheit.) PatmosWat voor nut heeft het voor de Missie
Verlag, Diisseldorf, 1962, 174 pp. DM
aan dergelijke conflicten tijd te besteden?
10.80.
Als een gemis kan gevoeld worden, dat
schr. de positie van de vrouw in zeer
De reeks „Heilige der ungeteilten Chrisvele missiegebieden niet bespreekt. Ook
tenheit" is een buitengewoon belangwekal is er plaatselijk wel een doorbraak, in
kende onderneming: een evangelisch en,
het algemeen kan men moeilijk zeggen,
een katholiek theoloog, beiden als hagiodat de vrouw de positie hiaeft, die het
grafen wijd bekend, stellen heiligen voor
christendom in feite verlangt en eist.
van voor de Hervorming; en, afgezien
Schr. dringt overvloedig en met recht
van de verzorgde inleiding, telkens beaan, dat de toekomstige missionarissen
perken ze zich bij getuigenissen van tijdgoed beslagen naar hun missiegebieden
genoten. Lezers uit de ene en uit de angaan; dat zal wel niet altijd kunnen gedere christengroep zien zich teruggebeuren na een missiologische cursus van
plaatst in dezelfde traditie; en het beeldlange duur. In dit verband zou men
van-de-heilige is dat uit zijn tijd zelf: het
kunnen wensen, dat de schrijver met
levensverloop met de eerste interpretatie
meer nadruk de kennis van „Land en
daar omheen. Het is als zou men Gods
Volkenkunde" beklemtoond had. Het
openbaring waarnemen, terwijl ze nog
lijkt ons van belang dat wij een stangeschiedt. — De documenten over de nadaardwerk (bezitten als Sumner Wellis
tionale heilige van Zwitserland, Bruder
in zijn „Beeld der Werele heeft uitgeKlaus (1517-1487), gaan van 1469 tot
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1507; ze komen van allerhande macht
hebbers, getuigen, bezoekers; ze stellen
de heilige voor zoals hij zijn tijdgenoten
trof en aansprak, en zo opnieuw spreekt
hij ons aan. Ze worden ingeleid door
Walter Nigg; weinig teksten suggereren
zo precies als zijn „Einfiihrung" de
levende, weldoende aanwezigheid, in
onze moderne christenheid, van lang verdwenen grote heiligen.
Em. Janssen
HERTSENS, Marcel, Heer, uw dienares
luistert. Uit het Frans vertaald door A.

Westerman en P. A. van Antwerpen. —
Lannoo, Vielt, 1962, 224 pp. (Nieuwe
Geluiden 5), gen. F. 58, geb. F. 80.
Dit boek is als een handleiding om biddend God te ontmoeten, naar Hem te
luisteren en mee te gaan. De materie van
zijn elf hoofdstukken loopt heel het kerkelijk jaar door; zij behelst zeer veel van het
geestelijk leven, en ligt gevat in een
overvloed van bijbelse en andere geestelijke teksten Duidelijk wil de schrij
ver het bidden, bij jongeren vooral, voeden, vernieuwen, diep doen binnendringen. Hij slaagt, en toch maakt het de
indruk als zouden deze methode en verzameling, hoe nuttig en rijk ook, nog
Em. Janssen
niet of zijn.
GHYSSAERT, Kan. P., „Onze Vader"
in het gezin. Gezinsreeks 10, Brugge,
195 pp.
Dit is het tiende boekje in de „Gezinsreeks voor spiritualiteit", alle geschreven
door de „Aalmoezenier van gezinskringen en gezinsgroepen". De man die in
het Brugse de gezinsbeweging in het
leven riep en ze hoog houdt, legt in die
werkjes de eigen overtuiging en ziel. Hij
stoffeert ze met een veelvuldige lectuur
en overweging, aanhoudend heeft hij
zijn „echtelingen en ouders" voor ogen;
aanhoudend spoort hij ze aan, zodat zijn
tekst, hoe rijk ook, iets te weinig sober
en sereen voorkomt, iets te verbeus en
overladen. Maar elk gezin en ieder lezer
zal er veel aan hebben.
Em. Janssen
STOLPE, Sven, Die Offenbarungen der
heiligen Birgitta von Schweden. — Josef
Knecht, Frankfurt am Main, 1961,
266 pp.
De grote mystieke actie-vrouw uit de
14e eeuw staat bier buitengewoon groot
voor ons. De adellijke dame die het koninklijk hof beinvloedt; de stichteres van
het roemvolle Vadstena-klooster, met
mannen en vrouwen onder de ene juris-

dictie van een abdis; de pelgrimerende
naar Rome en tot naar Jerusalem, om de
verdeelde en als ontaarde Kerk machtig
terecht te wijzen; vooral de mystieke zieneres, voor wie contemplatie en actie de
twee facetten zijn van eel.' goddelijke bestemming, — Sven Stolpe stelt ze ons in
grote trekken voor, en laat ze daarna
spreken. Maar de keuze uit haar openbaringen (meestal langere fragmenten)
toont ons, in de schikking zelf, hoe de
contemplatie der blijvende mysteries en
het inwerken op omgeving en tijd eigenlijk op een visie berusten: de gevoelde
Aanwezigheid, bij Kerk in mensheid in
die eeuw, van de barmhartige Vader, de
bemiddelende Zoon, de maagdelijke
Moeder.
Em. Janssen
BABIN O.M.I. BAGOT, Orientations pidagogiques pour une catechese
de preadolescents. — Dix conseils pour
la causerie de catichese a des adolescents. — Mame, Parijs, 80 pp. en 40 pp.

Deze twee brochuurtjes bevatten de
eisen die jonge mensen stellen aan een
godsdienstleraar. In het eerste werkje
wordt het klimaat van de klas en de
ordening der lessen besproken. Daarop
volgt een uitgewerkte toepassing: hoe de
heilsgeschiedenis voorstellen aan jongeren. — Het tweede werkje geeft onder
vorm van tien raadgevingen de neersiag
van de enquae bij 2.000 adolescenten.
De godsdienstleraren die zich over hun
lessen en de eisen van hun publiek willen bezinnen, bezitten bier in het kort
alle elementen om zich jeugdig en religieus te orienteren.
J.M. Rombouts
ARRIGHI, Giovanni, Christus unter den
Fernstehenden. r Herder, Wenen, 1962,
228 ppj., DM 16.50.
Onze vrijetijds-beschaving schept nieuwe
ruimten voor het apostolaat. Een Italiaanse Dominicaan maakte gebruik van
de lange vacantieperioden die vele van
de Kerk vervreemden in de Dolomieten
doorbrengen om in hun eigen milieu (de
hotels van Cortina d'Ampezzo) theologische voordrachten te houden en aldus
verdwaalden en onzekeren terug het
vaste licht van het geloof te tonen. In
dit boek beschrij ft hij de successen en
tegenslagen van zijn experiment. Niettegenstaande de (te) vele citaten, die het
viotte lezen hinderen, zal dit werk de
zielzorgers begrip bijbrengen voor
nieuwe vormen van apostolaat.
J. Kerkhofs
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GALLI, Mario von — PLATE, Manfres,
Kraft und Ohmnacht. J. Knecht,
Frankfurt, 1963, 330 pp., DM. 14.80.
Bij gelegenheid van de 75ste verjaardag
van Karl Farber, hoofdredacteur van
Der Christliche Sonntag, werden door
beide samenstellers een keuze van belangrijke artikelen uit dit weekblad verzameld rond het thema: „Kirche und
Glauben in der Erfahrung unserer Zeit".
Opvallend in de meeste bijdragen (vooral van I. F. GOrres, 0. Karrer, R. Grosche, W. Dirks, A. Winklhofer) is
het samengaan van geloofsvastheid en
van een eerlijk beluisteren van de diepere geestesstromingen uit de eigen tijd.
J. Kerkhofs
VIDLER, A. R. (Ed.), Soundings. Essays concerning christian understanding.
— University Press, Cambridge, 1962,
268 pp., 21 sh.
Elf theologische opstellen van de hand
van theologie-professoren te Cambridge
confronteren de lezer meer met onopgeloste problemen dan met een getuigenis.
Zowel naar benadering, inhoud als uitgangspunt is er weinig eenheid in deze
collectie. Doorgaans zijn ze ook weinig
overtuigend, maar dit moet op rekening
geschoven worden van de onmogelijkheid
van de taak die de geleerde schrijvers
zich opleggen: zij komen met kolossale
problemen voor de dag en zien zich dan
een vijf en twintig pagina's toegewezen
om hiermede enigsz ins in het reine te
komen. 0.i. helpen ze de zoekende chrisW. Peters
ten te weinig op weg.
LITERATUUR
CLAEYS, Andre", Het duistere rijk. —
De Clauwaert, Leuven, 1962, 193 pp.
In deze goed geconstrueerde roman weet
de schrijver de machten tot leven te
brengen die de gedachtenwereld van de
Zwarte beheersen, nl. het geloof in de
blijvende invloed die levenden en doden
op iemand kunnen uitoefenen. In de
soms eenzijdige behandeling van dit thema klinkt nog af en toe de oorspronkelijke bedoeling door van het boek, „de
zwarten aan de kaak te stellen" (p. 4).
En is het christendom voor de Kongolees alleen een „macht- meer, uitzonderlijk omdat ze de Blanke toebehoort?
Het boek legt t6 sterke accenten op een
verminkt inzicht in de godsdienstige beM. Proost
leving van de Zwarte.
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Almanach der Gruppe 47. 1947-1962.
Hrsg. H. W. Richter. — Rowohlt Verlag, Reinbek, 1962, (Paperback R 14),
468 pp., DM 10.80.
Van de in 1947 in los verband gegroepeerde schaar jonge Duitse auteurs
biedt de initiatiefnemer thans een tussentijdse inventaris. Enkele sedertdien vooraanstaand geworden leden (H. W. Richter, H. M. Enzensberger, H. Mayer, M.
Walser, J. Kaiser, P. Riihmkorf) trach.ten tot een synthese te komen, al loopt
het eigenlijk uit op schalkse boutades
met hier en daar een Blimp van inzicht
in wat werd bereikt. Het grootste gewicht gaat naar de (lyrische en epische)
proeven die in de jaarlijkse cenakels
werden voorgelezen (o.a. W. Schnurre,
A. Andersch, G. Eich, H. Boll, P. Celan, I. Aichinger, H. Eisenreich, I. Bachmann, W. Jens, P. Schalliick, H. HeissenbLittel, G. Grass, W. Hildesheimer,
W. Weyrauch, W. H011erer, C. Ferber,
S. Lenz, J. Bobrowski, U. Johnson, H.
von Cramer). Een nuttige bibliografie
biedt gelegenheid tot zelfstandig onderC. Tindemans
zoek.
REINHARDT, Karl, Die Krise des Heiden. Beitrage zur Literatur und Geistesgeschichte. Deutscher Taschenbuch
Verlag, Munchen, 1962, Nr 93, 180 pp.,
DM 2.50.
Van deze bekende klassieke filoloog
(1886-1958) zijn hier de meest karakteristieke publikaties in tijdschriften afgedrukt, over Homeros, Euripides, Thucidides en Machiavelli, HOlderlin en Sophokles, naast enkele vaktheoretische en
universiteitshistorische opstellen.
C. Tindemans
ZWERENZ, Gerhard, Gesange auf dem
Markt. — Kiepenheuer und Witsch,
KOln, 1962, 179 pp., DM. 14.80.
Of zijn balladeske liederen en grillige
verhalen nu surrealistisch-griezelig uitvallen of akelig-actueel blijven, ze zijn
alle terug te brengen op het enige thema dat deze DDR-vluchteling kent: de
verlorenheid van de ideologische balling
in de bondsrepubliek. Wezen zijn romans en dagboek op verbittering en
wanhoop, dan lijken thans de hoeken
wat verzacht. Is het berusting of ziet hij
de dingen nu op afstand? Hoe het ook
zij, deze demping kleurt ook af op zijn
produktie; af en toe nog wel de bekende
grimmige outsider, maar opvallend dikwijls bijna poserend, niet meer volkomen
in zijn levensrol. Gezien de politieke allusies als enige fictiebron, is grondige

792

BOEKBESPREKING

kennis van Oostduitse toestanden noodzakelijk.
C. Tindemans
LASKER-SCHULER, Else, Prosa und
Schauspiele. Gesammelte Werke Bd. II.
Kasel Verlag, Munchen (1962), 1232
pp., geb. DM 44.
Na Bd. I met de gedichten (zie Streven,
dec. 1960, p. 295), bezorgd door Friedhelm Kemp, en Bd. III met het nagelaten werk (zie Streven, mei 1962, p. 785)
in Jeruzalem bezorgd door Werner
Kraft, verschijnt nu als lijvigste en laatste Bd. II, eveneens door Friedhelm
Kemp bezorgd. De tekst komt overeen
met de laatste door de schrijfster bezorgde uitgave; in aanhang vindt men de varianten der eerste. Deze band bevat:
Das Peter Hille-Buch, Die Nfichte der
Tino von Bagdad, Der Prinz von Theben, Gesichte, Essays, Mein Herz, Der
Malik, Der Wunderrabbiner von Barcelona, Ich resume auf, Arthur Aronymus,
Konzert, Das Hebrfierland en de twee
toneelstukken Die Wupper en Arthur
Aronymus and seine Viiter. In de we-

reldletterkunde zal L.-S. als dichteres een
plaats bewaren. Zeer veel in haar gedichten gaat men echter beter begrijpen
door haar proza. Ook voor de studie van
het expressionisme is het onontbeerlijk.
Direct uit de geestdrift, revolutie en
roes, komen het Peter-Hille-Buch, Tino
van Bagdad, en menig hartstochtelijk
subjectief essay. Meer dan in de gave
voltooiing der gedichten kan men hier
de alchemie van de expressionistische
technieken en structuren, associaties en,
geledingen volgen, de subtiele acrobatieen op het gespannen koord van geslaagd wagen tussen excentrische smakeloosheid en opgezweepte verdorring.
In Der Prinz von Theben en Der Malik
by. speurt men, hoe S., in haar faam gevangen, zich foltert en uitput om te blijyen presteren: het originele blikvangen
verloor overigens reeds zijn zin, Coen de
geniaalste vrienden, Franz Marc b y., de
wereldoorlog waren ingegaan om niet
terug te keren. Eerst wanneer de oudere
L.-S. ophoudt aan kunst te denken en
getuige wordt, krijgt haar proza, ook wel
dank zij de voorafgaande experimenten,
een straalkracht en innigheid, die het tot
zuivere expressie maakt. Merkwaardig
genoeg gebeurt dit in de jaren van hernieuwd antisemitisme: dan bezingt zij
haar yolk in Das HebrAerland en schrijft
roerende herinneringen aan haar mythisch geworden vader; uniek in de letterkunde: de oude schrijfster is vooral

aangegrepen door de jeugdherinneringen
van haar vader, en zij ziet hem het innigst als kleine jongen: de tonelen over
de knaap Arthur Aronymus zullen misschien zelfs haar grote gedichten overleven.
A. Deblaere
KLEIST, Heinrich von, Samtliche Werke und Briefe. Zweite, vermehrte und
auf Grund der Erstdrucke und Handschriften vällig revidierte Auflage. Hrsg.
von Helmut Sembdner. — Carl Hanser
Verlag, Munchen (1961), Bd. I: 968 pp.,
Bd. —II: 1076 pp., geb. DM 56, in leder
DM 86 (per deel resp. DM 31 of 46).
De volledige Kleist in slechts twee zeer
mooie dundrukdelen is en een handige
uitgave in klein volume voor het ruimer
publiek, en van uit het standpunt van
verantwoord modern bronnenonderzoek
tekstkritisch de beste. Een deel van de
tekstvarianten en redacties wordt hier
zelfs voor het eerst gepubliceerd. Uit zijn
redacteurtijd worden enkele van de hem
toegeschreven stukken verworpen; van
menig ander echter krijgt hij bier voor
het eerst het auteurschap. De literatuurliefhebber zal gelukkig zijn met de prettige uitgave van meesterwerken als Der
zerbrochene Krug, Penthesilea, Kbtchen
von Heilbron, de Prinz von Homburg,

hij zal ontdekken dat onder de verhalen,
naast de beroemde Michael Kohlhaas en
Marquise von 0., een reeks door Kl.'s
tijdgenoten minder gewaardeerde ons bijzonder aanspreken, wier levensvreugd en
zwak existentialisme samen, wier zuivere
verschrikkingen in een kroniekachtige,
koud-objectieve stijl Camus voorspellen.
De zoeker naar het document humain
zal in de meer dan 400 pp. brieven, met
kostbare nota's voorzien, een fascinerend
getuigenis vinden van de verwoestende
invloed van een onmenselijk hoog, voor
reeel gehouden ideaal, op het leven van
een hoogbegaafde: zoals Kl. er zijn enige
grote liefde schuldeloos-schuldig mee
doodde, zo moest tenslotte zijn hooggestemd, onwerkelijk geworden leven zich
verbrijzelen in het pathos van vernietiging en zelfvernietiging uit naam van
een hoger leven. Waar de nog bewaarde documenten het veroorloofden, worden ook de antwoorden of andere brieyen van de geadresseerden afgedrukt, zodat de lezer inzicht krijgt in de gehele
briefwisseling. Een laatste filologische
bemerking: Kl. gebruikte de punctuatie
eigenzinnig, naar de vereisten van zijn
taalritme; deze originele punctuatie werd
door Sembdner zoveel mogelijk gerestiA. Deblaere
tueerd.

BOEKBESPREKING
Geistlichte Lyriek des Abendlandes.
Hrsg. von Edgar Hederer. — Otto Milller Verlag, Salzburg (1962), 533 pp.,
geb. DM 21.
Een lijvig, zeer verzorgd boek, in rustige druk, geschikt voor mijmering en
overweging. Eigenlijk een gewaagde onderneming, nu dat zoveel literatuurmensen weinig voedsel schijnen te vinden in
het religieuze, en godsdienstige mensen
in de literatuur. Wat theorieen ook aanvoeren, de schoonste religieuze poezie
van het Westen was ook de schoonste
lyriek tout court; zodat men in deze
bloemlezing de toppunten van de literatuur vindt, vanaf de oudste hymnen tot
Juan Ramon Jimenez, W. H. Auden en
T. S. Eliott; over Jacopone da Todi, Petrarca en Villon, Michelangelo en Marguerite de Navarre, Jan van het Kruis
en Luis de Le6n, John Donne en Milton,
de Duitsers van Angelus Silesius tot
Gertrud von le Fort. Men vindt er ook
de zeldzame juwelen van een Louise Labe, Juana Ines de la Cruz, Francis
Thompson en Hopkins. De Nederlanders
zijn met menig gedicht vertegenwoordigd, zelfs Heiman Dullaert; doch waarom Ten Kate wel en Van de Woestijne
niet? (Van Gezelle niet precies het beste.) Natuurlijk zal ook eenieder iets missen: zelfs een goede bloemlezing kan
niet alles voor alien geven. (Persoonlijk
mis ik het Drei[altigkeitslied en Hadewych voor de middeleeuwen, Patrice de
la Tour du Pin voor de modernen.) Hederer's inleiding over zin en waarde van
religieuze poezie behoort tot het beste
wat men daarover lezen kan: in laatste
instantie berust de zin ervan op „een
theologie van de kunst", althans voor
wie in de Incarnatie gelooft. Deze inleiding verklaart meteen, waarom ook
iets van het religieuze schijnt verloren te
gaan bij de beste vertaling, die nooit de
kunstgaafheid van het origineel kan bereiken; maar moge, aan de hand van
deze vertalingen, de lezer met menig origineel kennis maken!
A. Deblaere
SITWELL, Osbert, Pound Wise. .-Hutchinson, London, 1963, 320 pp., 25
sh.
Schr. heeft hier een selectie opstellen
bijeengebracht die hij in de loop der jaren
deed verschijnen. Enkele bevatten reisindrukken, de meeste echter zijn van het
zuiverste essay-genre, waarin Belloc zulk
een meester was. Conformisme ligt de
Sitwell's allesbehalve, en het tegen de
draad in stimuleert en irriteert de lezer,
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ofschoon hij het moeilijk zal vinden bij
zulke reacties niet tegelijkertijd te glimlachen. Een verzameling die het lezen
ruimschoots waard is.
W. Peters
FARRINGTON, Benjamin, Francis Bacon. Pioneer of planned science. --- Weidenfeld and Nicolson, London, 1963, 127
pp., 10 sh. 6 d.
Deze eenvoudige maar zeer leesbare
levensschets waagt zich aan Been questiones disputatae: de naam Shakespeare
komt er zelfs niet in voor. De klemtoon
ligt zoals uit de ondertitel blijkt op de
„man of science'', gelukkig wordt echter
de filosoof die Bacon was en de grootste
essayist niet verwaarloosd.

W. Peters

SOCIOLOGY
HOEFNAGELS, Dr. G. P., Recht en
Maatschappelijk Werk. — Het Spectrum,
Utrecht, 1963, 149 pp., f 3.90.
In de serie „hens en medemens", waarin
reeds zovele vaak zeer lezenswaardige
studies zijn verschenen, is nu opgenomen
een aantal opstellen van Dr. G. P. Hoefnagels, stafdocent in de kinderbescherming of eigenlijk ruimer in het maatschappelijk werk in justitieel verband aan
de katholieke sociale academie te Amsterdam. Wie, zoals de schrijver, een
docerende taak op dit terrein heeft, gaat
zich bezinnen over de verhouding tussen
recht en hulpverlening, die in de praktijk
elkaar ontmoeten en versmolten zijn bij
het werk van kinderbescherming en reclassering. Daarbij rijzen belangrijke vragen als: „Is gezagsuitoefening niet een
belemmering bij het hulpverieningsproces?" en „Is voorlichting aan de rechter
onderdeei van maatschappelijk werk en
wordt hierbij niet licht het beroepsgeheim
geschonden?" Deze en andere vragen op
deze grensgebieden behandelt de schrijver
praktisch, doch ook vanuit de diepere
achtergrond van de sociale verschijnselen: recht en maatschappelijk werk. Zijn
stijl is soms meeslepend. Een garantie
voor de waarde, ook van de denkbeelden, vormt het feit dat de schrijver met
den van deze opstellen een prijsvraag
won, uitgeschreven door het Tijdschrift
voor Maatschappelijk Werk. Gaarne
sluit ik mij bij de waardering voor de
publikaties van deze creatieve collega
aan.
Jos. A. Nota
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ROSCAM ABBING, Dr. P. J., Ethiek
van de geldbesteding. G. F. Callenbach N.V., Nijkerk, (1962), 192 pp.,
f 9.90.
Dit boek vormt het derde deel in een
serie „Ethische verkenningen". Llitgaande van het bestaan van nood in de wereid, in de vorm van ziekte, armoede en
zedelijke nood, stelt de auteur het „rentmeesterschap - van de gelovige met be-.
trekking tot stoffelijke goederen als basis
voor diens verantwoordelijkheid om in
die noden hulp te bieden. De vraag
wordt dan, hoeveel de mens voor zichzelf
en zijn gezin mag besteden, om het resterende gedeelte weg te geven. Een deel
van het boek bestaat uit een zoeken naar
een norm voor de geldbesteding in dit
opzicht. De schrijver streeft er wijselijk
niet naar, een algemeen geldende, kwantitatieve norm op te stellen. Hij wil de
lezer alleen helpen erover na te denken
en bespreekt daartoe, met veel aandacht
voor „situationele- aspecten, begrippen
als levensstandaard, luxe, levensbehoeften, psychologische grenzen van de soberheid en economische gevolgen van
een hypothetisch algemeen streven naar
soberheid. In een laatste hoofdstuk komen ook religieuze aspecten aan de orde.
Het boek is geschreven vanuit een protestantse visie en in een rationaliserende
toon. De auteur vraagt zich voortdurend
of wat doelmatig is: hij bepleit vrijwillige
soberheid van degenen die iets kunnen
missen opdat de gedwongen soberheid
van anderen opgeheven zou kunnen worden. Het betoog is goed te volgen door
de systematische opzet en de eenvoudige
formulering.
M. van Amelsvoort
MOK, Dr. A., Dienen als beroep, -Stenfert Kroese, Leiden, 1962, 251 pp.,
f 17.50.
Deze sociologische studie bevat in twee
afzonderlijke gedeelten een analyse van
het kelnersberoep en een beschouwing
over dienstverlening als sociologisch beroep. De auteur heeft vrij uitgebreid
researchwerk gedaan onder kelners, waarbij hij zich liet leiden door een indringend
inzicht in het beroep als sociologische
categorie. Terwiji het resultaat van dit
onderzoek rechtstreeks van waarde is
voor de Horecabedrijven, maakte de
schrijver er bovendien gebruik van om in
breder perspectief heel de groep van de
dienstverlenende groepen te bestuderen.
Deze theoretische uiteenzettingen vormen
een belangrijke bijdrage voor de sociologie van de beroepen. Bij de indelingen

die voor deze beschouwing nodig waren,
was het natuurlijk moeilijk om met de
vele aspecten van de bedoelde beroepen
volledig rekening te houden. Het komt
ons voor, dat de opmerkingen over het
beroep van de journalist en de daarmee
verbonden conclusie over het verschoningsrecht voortkomen uit een dergelijke
onvolledige benadering.
J. M. Kijm
GESCHIEDENIS
BOUMAN, Prof. Dr. P. J., In de ban der
geschiedenis. r Van Gorcum, Assen,
1961, 110 pp., f 4.90.
De socioloog Bouman is sterk geinteresseerd in de geschiedenis. In dit helder en
eenvoudig geschreven werkje (het werd
inmiddels ook als Prismaboek uitgegeyen) keert hij zich tegen een eenzijdige
opvatting van geschiedeniswetenschap,
die zich isoleert van het leven, slechts
ziet naar het verleden zonder band met
heden en toekomst, bij voorkeur te werk
gaat op natuurwetenschappelijke wijze,
kortom haar eigenlijke object: de mens
vergeet. Wij bevinden ons, meent Bowman, in de ban der geschiedenis. Wij
moeten hiervan wegkomen door geschiedenis te schrijven uitgaande van onze
geschiedenisbeleving. Voor insiders in de
filosofie of theorie der geschiedenis zegt
de auteur niet zoveel nieuws. Misschien
dat hij volgens hun smaak wat te veel
simplifieert. Maar zij zullen de kern van
zijn betoog waarderen en blij zijn, dat hij
deze belangrijke zaken zo duidelijk zegt.
J. H. Nota
COLLE-MICHEL, M., Les archives de
la S.A. Mitallurgique d'EsperanceLongdoz des origines a nos jours. —
(Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse geschiedenis, Bijdragen 24), Editions Nauwelaerts, Leuven, 1962, F. 70.
De 24e Bijdrage van het Interuniversitair Centrum bevat, behalve de inventaris van de archieven, een historische noto over de betreffende firma, een bibliografie in verband met het onderwerp en
K. Van Isacker
een register.
DIERICKX, Prof. Dr. M., Eigentijdse
Geschiedenis van 1939 tot heden (Historia, Handboeken van Geschiedenis
voor het middelbaar onderwijs). — De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1962, 64 pp., gall.
Uitstekende en overzichtelijke handlei-
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ding bij de lessen, in de retorica en de
1 e humanioraklasse, over eigentijdse geschiedenis, volgens het nieuwe leerplan.
Dit werk zal bij een volgende editie opgenomen worden in het handboek Geschiedenis van Belgie van dezelfde
auteur.
K. Van Isacker

WETENSCHAP
Praxis-Schriftenreihe, Band 7, 8 en 9.
SCHNEIDER, Richard, Physikalische
Schiilerversuche in der Mittelstufe. —
KRUMM, Erich, Versuche in der Wellenwanne.
GENTIL, Karl, Optische
Aulis Verlag, Beubner
Tauschungen.
El Co, Köln, 1960-1962, D.M. 4.80.
Het eerste boekje bevat een korte beschrijving van 145 heel eenvoudige natuurkundeproeven, geschikt voor de middelste klassen van gymnasium en H.B.S.
Door zijn beknoptheid is het meer geschikt voor de leraar dan voor de leerling. Het tweede werkje geeft 22 proeven
over golfverschijnselen (licht zowel als
geluid). Ze zijn iets moeilijker, de beschrijving is uitgebreider en er wordt nu
ook een paragraaf theorie toegevoegd bij
elke proef. Het derde boekje bevat een
charmante verzameling van 32 voorbeelden van gezichtsbedrog, op fraaie wijze
P. van Breemen
uitgegeven.
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als naslagwerk gebruikt kan worden.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat het boek
de stand van de wetenschap weergeeft
van medio 1962: de twee soorten neutrino's zijn nog niet bekend, maar wel is
koolstof 12 al als basis genomen voor de
chemische atoomgewichten.
P. van Breemen
GERLACH, Walther, Die Sprache der
Physik. Ferd. Diimmlers Verlag, Bonn,
1962, 80 pp., D.M. 4.80.
Schr. een emeritus professor in de physica, geeft een bloemlezing van wat hij
gedurende vele jaren aan natuurkundige
tei4men en zegswijzen bijeengegaard heeft
uit boeken en tijdschriften. Hij bedrijft
veel etymologie, doet nog al eens aan
taal-purisme, en gaat maar zelden diep
op de zaken in. Ondanks alle spitsvondigheid, die schr. ongetwijfeld ten toon
spreidt, vraagt men zich toch af, of het
zinvol is om een levende, zich ontwikkelende vaktaal met de wetten van de logica
te lijf te gaan. De grootste verdienste zie
ik dan ook in het etymologische gedeelte;
door een tamelijk uitgebreid register
wordt dit onderdeel bovendien gemakkelijk toegankelijk gemaakt.
P. van Breemen

PSYCHOLOGIE

GRAEWE, Herbert, Atomphysik.
Ferd. Diimmlers Verlag, Bonn, 19632 , 416
pp., D.M. 29,80.

Pastorele Cahiers nr. 11. NEYN VAN
HOOGWERFF, J. D. A. M. de, Helderziendheid. -- P. Brand N.V., Hilversum-Antwerpen, 1962, 179 pp., f 7,90.

Een boek over atoomfysica (en kernfysica) dat geen hogere wiskunde gebruikt, en dus ook nauwelijks de quantenmechanica toepast, en toch allesbehalve
een populair werk is. Dat is ongeveer wat
schr. voor ogen stond. Het resultaat is
indrukwekkend. Ik wist niet, dat het mogelijk was om zoveel atoom- en kernfysica te geven zonder de quanten-mechanica te gebruiken. Omdat de moeilijke
en vaak uitgebreide wiskundige en quanten-mechanische afleidingen achterwege
blijven, krijgt men ongetwijfeld minder inzicht; maar daar staat tegenover een grote
winst aan overzichtelijkheid. Dit laatste
lijkt mij de onmiskenbare verdienste van
dit boek. De informatie die er in gegeven
wordt, is enorm uitgebreid en bizonder
overzichtelijk. Het boek slaat op deze
wijze een brug tussen school en wetenschap. Zelfs voor een vakman is het m.i.
een waardevol werk, omdat het heel goed

Helderziendheid is een verschijnsel, dat
iedereen boeit maar waaromtrent lang
niet iedereen duidelijke begrippen heeft.
Het is bovendien een onderwerp, waaraan ook in pastoreel opzicht het een en
ander vastzit, zodat het met recht in de
reeks „Pastorele Cahiers" behandeld
wordt. En wanneer dit dan gebeurt
door een zo bekwaam auteur als Pater
de Neyn van Hoogwerff, kunnen we het
verschijnen van dit cahier alleen maar
toejuichen. De schr., die deskundig is op
het terrein zowel van de psychologie als
van de parapsychologie, staat zo wetenschappelijk-critisch niet alleen t.a.v. de
feiten maar ook t.a.v. hypothesen en
theorieen, dat men zich geen betere gids
kan wensen. De betoogtrant is helder en
rustig, stap voor stap gaat de schr. verder: termen, begrippen, definities en verklaringspogingen scherp analyserend. Hij
oefent ook critiek uit op publicaties van
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bekende vakgenoten, een critiek die
somtijds wat de vorm aangaat wel wat
milder had mogen uitvallen. Wie zich de
moeite getroost de schr. tot het eind te
volgen (en enige moeite wordt van de
lezer terecht gevorderd), zal het gecompliceerde verschijnsel van de helderziendheid beter kunnen plaatsen, en bovendien tot het inzicht komen dat men in
de verklaring daarvan nog maar weinig
gevorderd is. Het laatste hoofdstuk omtrent paragnosie in de praktijk bevat behartenswaardige opmerkingen omtrent
het raadplegen van paragnosten en het
lopen naar zg. waarzeggers. Van harte
bevelen we dit boek aan: het is wel het
beste, dat van katholieke zijde in het
Nederlands omtrent dit onderwerp verschenen is.
A. van Kol
KRIEKEMANS, A., Das Alter als Lebensvollendung. Manz Verlag, Miinchen, 1962, 96 pp., D.M. 9.80.
Dit boekje is de vertaling van een Nederlands werk, dat getiteld is Oud worden als levensvoleinding in deze tijd. Het
oud worden als actueel probleem voor
maatschappij en familie en als opgave
voor de bejaarde zelf is hier in beknopte
en geladen formuleringen beschreven.
Een uitgebreide literatuurlijst wijst een
weg voor verdere studie en accentueert
op treffende wijze de betekenis die dit
onderwerp in onze tijd heeft gekregen.
J. M. Kijm
KUNST EN
CULTUUR
DAWSON, Christopher, De Christelijke Cultuur als Historische Werkelijkheld. Uitg. Het Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1962, 119 pp., f 3.25.
In de serie 'Mens en Medemens' verscheen in de uitstekende vertaling van
S. J. Bruggeman het belangrijke werk
van de Engelse historicus Christopher
Dawson: De Christelijke Cultuur als historische werkelijkheid. Dawson heeft in
deze beschouwing het terrein van de
konkrete geschiedschrijving verlaten en,
zich baserend op de plaats van het christendom in de voorbije eeuwen, nieuwe
perspektieven geschetst voor de rol van
de Kerk als universele gemeenschap. Het
is zijn overtuiging dat de vernieuwende
kracht van de christelijke kerk de huidige crisisperiode zal weten te overwinnen en dat ze er in zal slagen haar missionerende taak in de niet-Westerse we-

reld op een aangepaste wijze te verbreiden. De waardevolle gedachten die hier
worden ontwikkeld over de crisis waarin onze Westerse beschaving verkeert
en over de rol van Kerk en christendom
in deze tijd verdienen een ruime belangstelling.
J. van Lierde
DEVAMBEZ, Pierre, De Griekse schilderkunst. ---- J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1962, 212 pp., geill., f 5,90.
RUSSOLI, Franco, De schilderkunst
van de renaissance..-- J. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1962, 226 pp., gen., f 5,90.
De onderneming van Meulenhoff, am de
geschiedenis van de schilderkunst, in 12
delen uit te geven, is groots en aantrekkelijk. Groots, omdat de eerste delen
door inhoud en uitvoering een zeer goede indruk maken, en aantrekkelijk omdat deze populaire uitgave, ook vooral
wat de kosten betreft, voor ieder wel
bereikbaar is. De uitgever heeft zich
voor deze serie verzekerd van de medewerking van zeer bekwame vaklui. Pierre Devambez behandelt de Griekse schilderkunst, wat vooral betekent de beschildering van vazen. Veel andere documenten van deze schilderkunst zijn er
niet overgebleven. De schrijver geeft een
uitstekende technische en kunsthistorische inleiding, die geillustreerd wordt
met 176 afbeeldingen, waarvan er vele
in kleuren zijn. Daar kunstgeschiedenis
vooral ook een vak is van zien en vergelijken, heeft men hier overvloedig en
mooi materiaal. De opgave van Russilo
was in een bepaald opzicht gemakkelijker. Hij heeft veel meer materiaal tot zijn
beschikking om er een keuze uit te doen.
Het was nu vooral een kwestie om het
belangrijkste, dat het best voor zijn betoog geschikt was, te kiezen. Deze keuze is goed geweest. Met zijn kundige
tekst, eveneens toegelicht met 176 afbeeldingen, weet hij een suggestief beeld
te geven van de schilderkunst der renaissance. Met belangstelling zien wij uit
naar de volgende delen van deze aantrekkelijke kunstgeschiedenis.
C. de Groot
,,De Keerkrine, 5e map met tien litho's.
Uitgave „De Keerkring", vereniging
van beeldende kunstenaars, 1962.
De map met litho's schijnt een jaarlijks
terugkerende verrassing van „De Keerkring" te worden, de groep van beeldende kunstenaars, die onlangs de interessante tentoonstelling hield in het Stedelijk Museum te Amsterdam. In deze
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map zijn wederom een aantal litho's verzameld van tien eminente leden uit deze
vereniging. Het werk is modern genoeg
om ook mensen, die van deze tijd willen
zijn, te bevredigen, terwiji het eveneens
degenen, die zich tot een andere richting
rekenen, zal voldoen. De tien figuratieve
litho's zijn van goede kwaliteit, zodat
„De Keerkring" zijn aanwezigheid in het
hedendaagse kunstleven op waardige en
sympathieke wijze toont. C. de Groot
TONEEL
Het Antwerps Landjuweel van 1561.
—DeNderlandscheBokhandel,Antwerpen, 1962, (Klassieke Galerij nr.
146), 116 pp., ing. 32 F.
Dr. C. Kruyskamp bezorgt een bloemlezing uit de voornaamste teksten, vertoond op het Antwerpse Landjuweel van
3 tot 23 augustus 1561; hij gaat in kort
bestek met voldoende details in op de
historische omstandigheden, de behandelde thema's en de (betrekkelijke)
waarde.
C. Tindemans
WEYRAUCH, Wolfgang, Dialog mit
dem Unsichtbaren. Sieben Härspiele. —
Walter-Verlag, Olten, 1962, 252 pp.,
Fr. 9.80.
Met G. Eich is S. (geboren in 1907) ongetwijfeld een belangrijk Duits luister
spelproducent na 1945. Thematisch is hij
eenlijnig; het is er hem telkens weer om
te doen de menselijke integriteit, die
door de maatschappij wordt bedreigd, te
vrijwaren. Hij opteert daarbij echter niet
voor een schraal egocentrisme, maar
stuurt telkens aan op een bewust oordeel, waarin het hogere heil van de
Mens moet primeren op tijdelijke belangen of verlangens. Deze toon blijft constant aanwezig, alleen stijgend in intensiteit, vanaf „Woher kennen wir uns
blosz?" (1952, antisemitisme), „Vor
dem Schneegebirge" (1953, atoomgevaar), „Die japanischen Fischer" (1955,
Bikini-slachtoffers), „Indianische Ballade - (1956, vals heroisme en patriottisme), „Anabasis - (1959, Xenofoon als
held die rede boven geweld plaatst),
„Jon and die groszen Geister" (1961,
collectieve hysterie waaraan de enkeling toch bezwijkt) tot „Totentanz"
(1961, Horspielpreis der Kriegsblinden
1962, pacifisme a tout prix). Technisch
realiseert S. zowat alle mogelijkheden;
hij delocaliseert de stemmen over ver-
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schillende ruimtevlakken, hij dematerialiseert ze tot willekeurige instrumenten;
hij contrasteert massa met individu, lyriek met bericht, monoloog met koor,
vraag met verhoor; hij doorbreekt de
handeling, die bij de start altijd uit de
actualiteit loskomt, met ritmische schakering of lyrische balladen. Een bepaalde dosis opzettelijkheid valt hierbij niet
te loochenen, maar terwijl elk van deze
luisterspelen essentieel door het uitschakelen van het visuele element is verrijkt,
dwingen thema en vorm iedereen tot positiekeuze, hebben de weerhaakjes der
motieven een zowel provocerend als moraliserend effect. Door dit radicalisme
op dubbel terrein behoort S. tot de voortrekkers in de hedendaagse Duitse letterkunde.
C. Tindemans
SIMON, Karl Gunter, Avantgarde. Theater aus Frankreich. Modern oder Mode?, 67 pp. — LEMMER, Klaus J., Eng.
lisches Theater. Bilder aus drei Jahrhunderten. — Rembrandt Verlag, Berlin,
1962, 64 pp., DM 5,80.
K. G. Simons niveauloze commentaar
wordt gelukkig gered door 37 foto's uit
Parijse en Duitse opvoeringen (van A.
Adamov tot J. Tardieu), maar zonder
steuntekst blijft het resultaat toch maar
een prentjesalbum. K. J. Lemmers werkje is heel wat prettiger; zijn tekst bevat
een iconografische studie van acteursportretten (van W. Shakespeare tot C.
J. Kean). Hij geeft, hoe beknopt ook,
een fatsoenlijk overzicht van theaterpopulariteit, schilderevolutie, a cteursverering en sociologische welstand van het
theater. Hier vormen de 40 reproducties
met de tekst een sluitend geheel.
C. Tindemans
Amerikanische Dramaturgic. Hrsg. H.
Frenz. Rowohlt Verlag, Reinbek,
1962, (Paperback R 13), 180 pp., DM
6.80.
In deze bundel programmatische bes chouwingen door Noordamerikaanse
toneelschrijvers, komt een indrukwekkend idealisme, met wel eens polemische
ondertonen, tot uiting in de eenstemmigheid der bedoeling de Westeuropese
cultuurtraditie binnen enkele eigen generaties samen te persen. E. O'Neill, M.
Anderson, A. MacLeish, A. Miller, E.
Rice, T. Wilder, T. Williams en R. Jeffers zijn alien gefascineerd door de antieke tragedie en pogen tot een eigentijdse definitie en praktijk te komen. S.
N. Behrman, P. Green en W. Inge hou-
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den het bij actuele tendensen in eigen
produktie. Als documentatie over wat
de Amerikaanse dramaturgie bezighoudt,
is de bloemlezing uiterst relevant.
C. Tindemans
BERGER, Ludwig, Theatermenschen.
So sah ich sie. —, Erhard Friedrich Verlag, Hannover, 1962, 107 pp., DM 14.80.
De befaamde Duitse theater- en filmregisseur kijkt terug op de mensen met wie
hij ooit eens heeft samengewerkt, van
Arthur Kraussneck tot Susi Nicoletti.
Met weemoed, met eerbied of met ondeugende anecdotes, maar altijd ook met
zin voor het persoonlijke detail, plaatst
hij uitsluitend de acteur of actrice op de
voorgrond, blijft zelf bescheiden en
dringt zo telkens door tot de zowel artistieke als menselijke kern. Als document eerlijk en interessant, geschiedenis
werd blijkbaar niet bedoeld.
C. Tindemans
DONAT, Erna, Elsa Wagner, 40 pp. -I28 pl. — WEIGEL, Hans; MELCHINGER, Siegfried; RUEHLE, Gunther, Josef Meinrad, 36 pp. ± 28 pl. -SCHULZE VELLINGHAUSEN, Albert, Maria Wimmer, 24 pp. + 32 pl. -(Reihe „Theater heute" Nrs 1, 2 en 3),
Erhard Friedrich Verlag, Hannover,
1962, DM 11.80 elk.
Deze nieuwe serie monografieen over
bekende Duitse toneelspelers pakt de
zaken modern aan; in elk der drie eerste
exemplaren gaat een befaamd theatercriticus in op de persoonlijkheid, de loopbaan en de eigen stijl van zijn onderwerp, geillustreerd door een reeks allerknapste foto's en aangevuld door een
fonoplaat met karakteristieke stem- en
rolfragmenten. E. Dona verkiest de keiharde reportage, Weigel wordt wat zoeterig en Schulze Vellinghausen noteert
nuchter-sober, indrukwekkend uniform
met de actrice. Verzorgd in opmaak, rijk
aan informatie en merkwaardig als document door de begeleidende klank.
C. Tindemans
WALSER, Martin, Eiche und Angora.
Eine deutsche Chronik. — Suhrkamp
Verlag, Frankfurt, 1962, 120 pp., DM
7.50.
Het dramatische resultaat van deze oprecite poging, de Duitse geschiedenis
van 1933 tot nu visiueel-kritisch samen
te persen, overtuigt nog niet. Door de
complexe waarheid in een pseudo-naief
verhaal onder te brengen (waardoor hij

gevaarlijke typologie bereikt), doet de
nochtans dankbare humor (in figuren, in
situatie en in replieken) te speels, te ongevaarlijk aan. Compositorisch is het een
open drama waarin van feit naar feit
wordt gewipt met telkens verhogende intensiteit, die echter zonder argumenterende motivering (althans binnen het
kader van het drama, want de akelige
waarheid kent iedereen wel voldoende)
tot stand komt. En de symboliek (koor,
konijnen, kraaien) is voor de adembenemende thematiek enerzijds te boers, anderzijds te duidelijk. Toch blijft genoeg
te waarderen over: de moed voor het
nog steeds precaire thema, de gedurfde
consequentie in motief en resultaat, de
scenische opvatting van dialoog en rollen. Als het stuk bij de premiere niet al
te best is meegevallen, dan dient de oorzaak daarvan niet alleen bij de auteur te
worden gezocht.
C. Tindemans
DaRRENMATT, Friedrich, Die Panne.
Ein Härspiel. — Verlag die Arche, Zurich, 1961, 45 pp., DM 3.80.
In deze omwerking tot luisterspel van de
nagenoeg volmaaktste vertelling (1956)
van deze auteur, is thans het centrale
punt van de immanente rechtvaardigheid
nog steviger in de handeling en de beweging geplaatst. Wat in dit verhaal
over de toevallige bezoeker, die dank zij
een autoherstelling voor een fictieve
vierschaar verschijnt en op grond van
nalatigheid in zijn menselijk geweten tot
de dood wordt veroordeeld, aan epische
geleidelijkheid overbleef, wordt nu snel
en organisch weggewerkt om het probleem van de verantwoording en de
Dood te ontdoen van alle sporen van
anecdotisme. Taal, bouw, suggestiviteit
van scene en tekst vormen een magistrale eenheid.
C. Tindemans

VARIA
BAUMGARTNER, Franz J., Bayern,
mit 17 Strichzeichnungen sowie 96 einfarbigen und 16 mehrfarbigen Abbildungen. — Bruckmann, Munchen, (1963),
46-100 pp.
Dit op instigatie der Beierse regering
uitgegeven platenboek, ook met Engelse
of Franse tekst verkrijgbaar, is een propagandawerk van standing en allure.
Veertig bladzijden tekst geven in forse
lijnen een helder beeld, hoe de Beierse
staat, gelegen in het geografisch centrum
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van Europa, politiek, cultureel en economisch groeide tot wat zij nu is: een binnen natuurlijke grenzen harmonisch samengaand geheel van landschappen en
stammen (Beieren, Franken en Zwaben),
op sterk-agrarische en agrarisch-sterke
grondslag waardoor de „soliede - en behoudensgezinde, blij gemoedelijke maar
tevens energieke dominant in het yolkskarakter verklaard wordt. Invloeden van
oost en west, van noord en zuid (vooral
ook van zuid, reeds vanaf de Romeinen)
wist dit yolk door de eeuwen heen op te
vangen en op eigen wijze te verwerken:
de gotiek kreeg hier haar eigen stempel;
de barok beleefde er haar weelderigste
uitbloei; romantiek en classicisme lieten
er indrukwekkende monumenten na. Het
prachtige, royaal uitgevoerde plaatwerk
illustreert dit alles uitstekend: landschappen en steden, burchten en paleizen, kerken en kloosters. Ook de jongste geschiedenis (Weimar, Spartakus, Hitler) wordt
eerlijk en objectief geduid; tenslotte toont
schrijver aan, hoe Beieren energiek de
chaos heeft overwonnen, hoe het open
staat voor de nieuwe tijd, industrialiseert
(weer op eigen wijze, voortbouwend op
eigen bezit en overgeleverd handwerk)
en hoe het met vertrouwen de toekomst
tegemoet ziet. Een beknopte „Beierse
geschiedeniskalender" sluit het tekstgedeelte af, terwijl van de zes voornaamste
steden (Munchen, Regensburg, Bamberg,
Neurenberg, Wiirzburg en Augsburg)
korte monografieen zijn ingelast. Aardrijkskundigen, historici, natuurliefhebbers,
kunstbewonderaars enz. komen hier aan
hun trekken.
J. W. Kerssemakers
Roper and HARPSFIELD, Lives of
Saint Thomas More. -- Dent, London,
1963, 175 pp.
Roper was More's schoonzoon; Harper
een priester die twaalf jaren lang in de
gevangenis doorbracht om zijn geloof en
veertig jaar na More's dood stierf. In
deze Everyman's Library uitgave brengt
E. E. Reynolds de levens bijeen die deze
twee personen uit eerbiedige bewondering voor Thomas More schreven. Reynolds' inleiding is kort en zakelijk zoals
bij een bronnenboek past. De uitgave
heeft zijn geheel eigen charme: een woord
uit eerste hand inspireert meer dan het
verhaal verteld door bewonderaars uit
een veel later geslacht. De prijs wordt
niet vermeld; maar deze zal acht of tien
shilling zijn, zoals gewoonlijk bij uitgayen in de Everyman's Library.
W. Peters
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ASKHAM, Francis, The Mayor Makers.
Secker and Warburg, 1963, 160 pp.,
12/6.
Drie schetsen geven de lezer „ a social
enquiry into a middle-class town". Social
inquiry klinkt wat gewichtig. Het gaat
hier enkel om een pretentieloze beschrijving van het burgerlijk bestaan van een
onaanzienlijk provinciaal stadje met al
zijn politieke intrigues om een flinke
modderpoel om te scheppen tot een
zwembad, om een nabijliggend dorpje te
annexeren, om het komende jaar X en
vooral niet Y tot burgemeester te maken,
enz. Een aardig boekje om de geur eens
op te snuiven van een typisch Engels
stadje.
W. Peters
FARRE, Rowena, A Time from the
World.. — Hutchinson, London, 1962, 190
pp., 18 sh.
In haar eerste boek (Seal Moring) vertelde schr. ons op voortreffelijke wijze en
in heerlijke taal van haar omgang met de
dieren, en vooral met een heel tamme zeeleeuw. In dit haar 0,veede boek toont zij
zich opnieuw een uitmuntend schrijfster
en verhaalt nu op boeiende wijze van
haar trekken met een tentje door Engeland, aldus herhaaldelijk contacten leggend met de zigeunerbevolking van dit
land. Dit charmante reisverslag — wanneer het grote woord reizen gebruikt mag
worden voor zulk primitief trekken — is
een genot om te lezen, zowel om het beeld
dat van het zigeunerleven en de zigeuners zelf getekend wordt, als wel om de
evocatieve wijze waarop schr. in mooie
taal ons doet delen in haar ervaringen en
reacties op allerlei onverwachte situaties.
W. Peters
DIERKENS, R., Lichaam en Lijk, Rankpunten van recht en geneeskunde.
Vlaamse Rechtskundige Bibliotheek, Die
Keure, Brugge, 1962, 286 pp.
Dit boek brengt voor tal van problemen,
uit dit randgebied van twee wetenschappen, een globaal inzicht, een vrij uitgebreide informatie en tevens bevredigende waarde-oordelen en oplossingen. In
een klaar betoog komen aan de beurt:
naast ontucht, sport, geneeskundig contact, afstaan van weefsels, een degelijke
behandeling van de kunstmatige inseminatie; verder, lichamelijk onderzoek, parr
co-analyse, bloedonderzoek, als vormen
van gerechtelijke bewijsvoering; vervolgens, rechten van de maatschappij op
het lichaam wegens openbare veiligheid,
en wetenschappelijk experiment. In het
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tweede deel worden op een parallele
wijze de rechten van de persoon, van
derden en van de maatschappij besproken op het lijk. Op het einde volgt een
samenvatting in het Frans en Engels,
alsook een omvangrijke bibliogra fie.
Voor elk onderwerp wordt een zo getrouw mogelijk beeld gegeven van de
rechtspraktijk in Belgie en in andere
landen. Rechtsvergelijking en historische aanmerkingen verhogen de objectiviteit en de waarde van deze studie.
Gezien het universeel, algemeen menselijk karakter van het onderwerp, laat de
auteur evenmin na, bij vele besproken
problemen, de houding van de moraal
terzake aan te geven. Het boek is niet
louter informatief: de auteur poogt telkens zijn zienswijze en oplossing te verantwoorden: ook dit is waardevol. Een
boek dat velen zal boeien, niet alleen de
jurist, de arts of de moralist. „We zijn
er immers alien bij betrokken", merkt
Professor Dekkers op in zijn voorwoord.
F. Van Neste
SUTTER, I. de, Inleiding tot het Muziekbeluisteren, 3e dr. r Desclee de
Brouwer, Brugge, 1962, 278 pp., gall.,
F. 145, geb. F. 195.
Het succes van dit boek, waarvan thans
reeds de derde druk voorligt, is wel in
hoofdzaak te danken aan het feit, dat het
de overzichtelijkheid en bruikbaarheid
van een goed handboek verenigt met dat
ondefineerbare vieugje inspiratie en
geestdrift dat een boek tot meer dan een
handboek maakt. Dit blijkt eens te meer
uit de illustratie die voor het eerst in
deze derde uitgave werd aangebracht:
geen statische reeks componisten- of
vertolkersfoto's, maar gebouwen die naar
het levend milieu verwijzen waarin de
kunstwerken ontstonden en reproducties
van kunstwerken die verbanden leggen
tussen muziek en plastische kunsten.
Een zorgvuldig bijgewerkte, keurig uitgegeven herdruk.
L. Monden
MEHRING, Walter, Neues Ketzerbrevier. Balladen und Songs. — Kiepenheuer und Witsch, Käln, 1962, 224 pp.,
DM 16.80.
In het spoor van F. Wedekind en K.
Tucholsky heeft deze literator-aan-derand een leven lang kabaretteksten geschreven waarvan hij hier de brutaaiste
(in thema) of meest expressieve (in
vorm) verzamelt. In een menggenre van
lyrische ballade en actualiteitschanson,

vangt S. de ideologie en de realiteit op
en bereikt telkens een Eris, ook wel
eens een wrang engagement. Qua stijl
ligt er veel surrealisnae en dadaIsme in
naast enorme slingers banaliteit, veel
editorialisme naast dpater les bourgeois,
veel oprechte verontwaardiging naast
bohemienpose. Maar hij vertegenwoordigt precies door deze dualiteit de zalige
traditie van het beste politieke kabaret.
C. Tindemans
LEBACQZ S.J., Joseph, Certitude et
volonte, Coll. „Museum Lessianum" sect.
philos. no. 49). —• Desclee de Brouwer,
Brugge, 1962, 184 pp., 165 BF.
Sedert geruime tijd bestudeert de auteur
de delicate verhoudingen van verstand
en wil. Na een studie over de rol van
het verstand in het tot stand komen van
de vrije beslissing, komt nu de tegenhanger aan de beurt: de invloed die van
de vrije wil uitgaat op de verstandelijke
zekerheid. Even netelig als belangrijk is
dit onderwerp. De diepere menselijke
problemen van opinie, geloof, morele zekerheid, kennis door connaturaliteit, vrije
overtuiging, ethische en religieuze optie,
worden bier geraakt. P. Lebacqz bespreekt ze met grote scherpzinnigheid,
aan de hand van een indrukwekkende
lijst van geautoriseerde zegslieden. Zo
gaat hij met een ietwat polemische vastberadenheid naar de eigen zeer interessante oplossing, waarbij verstand en wil
niet meer als twee gelijklopende en dus
bijna heterogene functies moeten gezien
worden, maar wel als elkaar aanvullende
en voltooiende vermogens van de ene
menselijke persoonlijkheid. Daarmee
wordt aan het verstand het eigenlijk inzicht in de werkeiijkheid en de waarheid
niet ontzegd. Maar meteen wordt beter
begrijpelijk waarom en hoe de wil pas
dat inzicht tot de voile zekerheid van de
overtuiging brengt. Voor het oog van de
specialist wordt het verstand hierbij wel
te formeel en te weinig eigen-dynamisch
opgevat, de rot van de menselijke affectiviteit wordt niet voldoende bepaald,
zodat de wil in de geest van de schrijver
feitelijk meer schijnt te bevatten dan
men zou molten verwachten, en tegelijk
ook minder, want over de liefde van de
wil wordt niet veel gezegd. Het is nu
echter wel zo dat de feitelijke psychologic van de meeste mensen met dergelijke
visie overeenkomt. Daarom is het boek
uitstekend geschikt om de bestaande
moeilijkheden op te vangen en te verA. Poncelet
helderen.

Ignace de Sutter

Inleiding tot het Muziekbeluisteren
De auteur
Ignace de Sutter die leraar is aan de bisschoppelijke Normaalschool to Sint-Niklaas is al zijn gehele leven bedrijvig geweest
op het terrein van muziekonderricht. In talloze bijdragen aan
vaktijdschriften heeft hij gehandeld over grote componisten,
over stromingen in de muziek, over huismuziek.

Het boek
De „Inleiding tot het muziekbeluisteren" is een bekend en
begeerd boek dat sinds vele jaren, in een tweedelige uitgave,
zowel voor kiasgebruik als voor de echte muziekliefhebber een
uitstekend handboek is geweest. Dit werk is thans heruitgegeven op grocer formaat, in een deel, en geillustreerd. Prof.
van der Mueren schreef naar aanleiding van het verschijnen
van dit boek: „Zijn methode lijkt ons zeer goed gekozen: hij
deelt ieder hoofdstuk in drie trappen in: 1) muziekhistorische
realia; 2) een keuze van leesstukken over de muziek in kwestie
en 3) werkopgaven en luisteroefeningen.

Voor wie bestemd?
„Naar mijn mening kan de invloed van deze pennevrucht ver
buiten de grenzen van het zuiver pedagogisch domein reiken.
De luisteraar van welke leeftijd ook vindt in deze inleiding een
opwekkende en betrouwbare Bids" (Corneel Mertens, directeur van de muziekdiensten van de B.R.T.).
Met een inleidend woord van Prof. Dr. Fl. van der Mueren
Formaat: 160 x 240 mm
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betalen den-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patienten.
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Pacem in terris
en het hedendaags internationaal bestel
P. RUYS S.J.

H

ET katholieke manifest dat op 11 april jl. door Joannes XXIII

werd ondertekend, wil een tijdsdocument zijn. De Paus zelf heeft
van de publikatie een gebeurtenis willen maken: zijn „Paasgeschenk aan de hele mensheid. De vier delen van de encycliek worden telkens
a fgesloten met beschouwingen over de „tekenen des tijds", die niet
alleen op feiten wijzen, maar ook op tendencies. De opbouw van het
stuk laat vermoeden dat de principes die het in herinnering brengt,
gekozen zijn om reden van hun toepasselijkheid op deze tijd, en niet
omgekeerd als eeuwige, steeds opnieuw te verkondigen waarheden,
die door de vermelding van enkele tijdsverschijnselen slechts wat
begrijpelijker gemaakt worden voor de mens van vandaag. Dit tijdgebonden karakter van de encycliek vraagt minder om een schoolse
glos dan om een toelichting die laat zien hoe zeer de overwegingen van
de Paus ter zake zijn in het huidige wereldbestel.
In dit perspectief zijn er vier punten die vooral aandacht verdienen:
1. De Paus beschouwt de vreedzame coexistentie als een voorbijgaand
stadium in de internationale betrekkingen. 2. In het tegenwoordig
tijdsgewricht kan de overgang van de coexistentie naar de wereldgemeenschap alleen geschieden in de schoot van de Organisatie van de
Verenigde Naties. 3. De meest doelmatige werkwijze om deze mutatie
tot stand te brengen, is het sluiten van een verdrag, dat open staat
voor alle Staten van de wereld en dat de rechten van de mens op
afdwingbare wijze beschermt. 4. In dit verband kan de Kerk een
originele bijdrage leveren en haar eigen belangen concreet behartigen 1).
Vreedzame coexistentie?
Het begrip „vreedzame coexistentie- heeft niet dezelfde inhoud voor
een communistische leider als voor een Westers staatsman. Sedert
Malenkow in 1954 constateerde, dat een atoomoorlog „het einde van
de beschaving" met zich zou meebrengen, betekent „vreedzame coexistentie" voor de communisten fundamenteel, dat een algemene
1 ) Citaten van Pius XII worden hier weergegeven in de vertaling van de Akten
van Pius XII, uitgegeven door 't Groeit, Antwerpen. De encycliek Pacem in Terris
wordt geciteerd naar de vertaling van De Linie (Brussel), 19 april 1963.
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oorlog tussen Oost en West niet langer het voorwerp van een redelijke
politiek kan zijn. Meer niet. Voor de Westerse rechtsgeleerde en politicus heeft het coexistentiebegrip een heel andere klank. In het midden
van de 19e eeuw, in tempore non suspecto, publiceerde de Zwitserse
rechtsgeleerde Bluntschli een proeve van „gecodificeerd internationaal
recht", waarvan nummer 98 met de volgende zin begint: „Het ware
evenwicht (tussen de Staten) bestaat in vreedzame coexistentie tussen
de verschillende Staten". Het beroemde arrest van het Permanent Hof
van Justitie in het Lotus-geval (1927) verklaart dat de volkenrechtsregels die de Staten binden „vastgelegd zijn met het oog op de regeling
van de coexistentie van de onafhankelijke gemeenschappen (d.i. de
Staten )". Volgens datzelfde arrest moet de grondslag van die coexistentie gevonden worden in de overeenkomsten en in de algemeen als
bevestigingen van rechtsbeginselen aanvaarde gebruiken. Deze opvatting bezit in het Westen nog steeds algemene geldigheid. Ze veronder
stelt een beschavingsgemeenschap, een universeel algemeen welzijn,
de eenheid van de internationale gemeenschap.
Principieel is dit niet de zienswijze van de communisten. Dezen
poneren integendeel een fundamentele verdeeldheid in de wereld op
grond van de verschillende sociaal-economische stelsels. Er zijn voor
hen twee soorten van Staten: de socialistische, die uiteraard vredelievend zijn, en de kapitalistische, die van nature imperialistisch zijn.
Tussen beiden kan er geen gemeenschap bestaan, alleen een tijdelijke
overeenkomst op grond van een belangen-compromis. Een universele
gemeenschap moet er komen, maar dan op grond van de marxistischleninistische principes, die in heel de wereld zullen zegevieren. Om een
algemene kernoorlog te vermijden en de belangen van het communisme
te dienen, moeten de „socialistische Staten onvermijdelijk overeenkomsten sluiten met de buitenwereld, ze moeten met de kapitalistische
landen „coexisteren".
Sommige groepen in het Westen, ook katholieke, zijn van mening,
dat men onder de banier van een aldus bepaalde coexistentie een heel
eind van de weg samen kan gaan met de communisten. Hun motieven
zijn verscheiden. Zij delen met de communisten de afschuw van een
atoomoorlog. Zij menen dat een communistisch bewind de Kerk kan
louteren, en wijzen dan op het voorbeeld van Polen. Ofwel gaan zij uit
van de overtuiging dat het internationaal recht een emanatie van
machtsfactoren is, en willen zij, zonder zich te bekommeren om ideologische stromingen, die toch maar voorbijgaand zijn, een recht construeren buiten ieder wereld- of levensbeschouwelijk verband.
De laatste twee groepen van coexisterenden noemde Pius XII
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„supra-naturalisten - en „materialisten - . Hij laakte ze in zijn Kerstboodschap van 1954, die aan de coexistentie was gewijd. In 1955 raakte
hij hetzelfde thema aan in een toespraak tot de deelnemers aan het
congres van de Europese vereniging voor radio-uitzendingen (21
oktober) en in zijn Kerstboodschap.
Pius XII maakte een scherp onderscheid tussen het communisme als
leer en maatschappelijk systeem enerzijds, en de mensen die onder een
dergelijk bewind leven anderzijds. Van de leer zei hij: „Wij wijzen het
communisme als maatschappelijk systeem krachtens de christelijke leer
af, en moeten daarbij op bijzondere wijze de nadruk leggen op het
natuurrecht". (Kerstboodschap 1954). Met het communisme is geen
coexistentie mogelijk, wel met de mensen: „Men koestert de hoop dat
de huidige coexistentie de mensheid dichter bij de vrede zal brengen.
Wit deze verwachting gerechtvaardigd zijn, dan zal deze coexistentie
moeten zijn een coexistentie in de waarheid. Men kan deze twee
gescheiden werelden niet verbinden in de waarheid, tenzij men steunt
op de mensen die in deze beide werelden leven, en niet op hun regime
of op hun sociale systemen. Want terwijl de ene van de twee partijen,
bewust of onbewust, het natuurrecht grotendeels tracht to handhaven,
heerst bij de andere een systeem dat geheel en al van deze grondslag
is losgemaakt".
Uit deze en andere stellingnamen zou men kunnen afleiden dat Pius
XII, in de historische conjunctuur waarin hij leefde en sprak, de verdeeldheid van de menselijke gemeenschap als een voldongen felt
beschouwde. Op zichzelf was deze positie niet bevorderlijk voor de
vrede: ze kon als argument gebruikt worden voor een preventieve
oorlog of voor een kruistocht tegen het goddeloos communisme. Sommigen hebben dat dan ook gedaan. Niemand kan echter staande
houden dat Pius XII dit Wilde, integendeel. Maar als men stelt dat
de wereld onverzoenlijk verdeeld is in twee kampen, waarvan het ene
in grote lijnen het goede is, dat dat „goede - kamp moet ijveren voor het
herstel van het recht, maar geen gebruik mag maken van alle middelen
die in zijn bereik liggen, dan dreigt er wel een zekere inconsequentie.
Op welke gronden kan men dan immers de atoomoorlog nog uitsluiten
als middel voor het rechtsherstel?
In het concrete bestaan kan men geen vlijmscherp onderscheid maken
tussen „systeem- en „wens". Er zijn „in beide kampen miljoenen
mensen die, de ene weer de andere minder, nog steeds het voetspoor
van Christus volgen . . .- (Kerstboodschap 1954), maar heel hun leven
is in het „systeem- betrokken. Waar staan deze mensen in geweten?
Aan de zijde van het „systeem" of aan die van het goede „mens-- en
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christen-zijn? Als zij mens en christen willen zijn, moeten zij dan nood.
zakelijkerwijze streven naar een revolutionaire omverwerping van het
„systeem - ? Deze gewetensangst heeft in landen van Oost-Europa
geleid tot een collectieve opstandigheid, waarbij het risico van een
atoomoorlog helemaal niet denkbeeldig was. Was hier ook geen misverstand in het spel in het tegenover elkaar afwegen van „vreedzame
coexistentie- naar Sowjet-begrip en „vrede - in het algemeen?
De leer van de Kerk betreffende de vrede, towel op het binnenstaatse als op het internationale vlak, is in het tegenwoordige tijdsgewricht vatbaar voor nuancering en verduidelijking. Daarin bestaat
de verdienste van de Encycliek Pacem in terris en het leidend motief
ervan. Paus ) oannes ziet de weg naar een „ware- coexistentie in de
erkenning en naleving van de rechten van de mens in wereldverband.
Langs die weg is een doorbraak mogelijk. Sprekend over de rechten
van de mens, brengt de Paus overigens, door verwijzingen en citaten,
een plechtige hulde aan zijn Voorganger. Meesterlijk heeft deze de
leer van de Kerk op dit punt uiteengezet in zijn Kerstboodschappen van
1941, 1942 en 1944. Merkwaardig daarbij is, dat van de 34 Pius-citaten
er 31 dateren uit de jaren 1939 - 1945.
De uitdrukking „vreedzame coexistentie- wordt in Pacem in terris
niet gebruikt, maar heel de encycliek is gericht op een ware coexistentie
voor onze tijd. Deze speelt zich of op het dubbele vlak van de betrekkingen tussen Staten en tussen „historische bewegingen".
Voor de Staten heeft de coexistentie een negatief en een positief
aspect. Negatief betekent zij, dat „het in dit atoomtijd perk krankzinnig
is, te menen dat de oorlog het geeigende middel is om geschonden
rechten te herstellen". Wat de ongeoorloofdheid van de atoomoorlog
betreft, bestaat er tussen Pacem in terris en de uitspraken van Pius XII
geen wezenlijk onderscheid 2 ). Alleen is in de nieuwe encycliek misschien een grotere beslistheid waar te nemen in de formulering, wat er
op kan wijzen dat het hier gaat om een uitgemaakte zaak.
Terwijl de Pausen de atoomoorlog ongeoorloofd verklaren op grond
van algemene morele waarden en normen, steunen de Sowj ets op een
2 ) In zijn Kerstboodschap 1954 wees Pius XII op de „absurditeit van de leer welke
in de laatste tientallen jaren in de politiek opgeld heeft gedaan, nl. dat de oorlog een
van de vele toelaatbare vormen is van de politieke activiteit". Nog scherper liet hij
zich uit in een toespraak tot de leden van de wereldvereniging van medici op 30 september 1954: „Wanner het gebruiken van dergelijke middelen (de atomische, bacteriologische en chemische wapens) dan toch nog een zo grote uitbreiding van het
kwaad met zich meebrengt, dat het totaal aan de controle van de mens ontsnapt, dan
moet dit gebruik als immoreel verworpen worden. Hier zou het niet meer gaan over
”verdediging - tegen onrecht en over noodzakelijke „bescherming" van wettelijke
bezittingen, maar louter en alleen over vernietiging van ieder menselijk leven binnen
het gebied, waar de strijd woedt. En dit is om geen enkel motief geoorlobfd".
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zakelijk oordeel, waarin de nationale belangen meer nog dan de ideologische de doorslag geven. Stalin was tot het einde toe overtuigd, dat de
permanence factoren van de strategie, nl. de weerbaarheid, de uitgestrektheid en het produktieapparaat van het land, belangrijker waren
om een oorlog te winnen dan de transitorische factoren, met name de
bewapening (inclusief de kernwapens). Malenkow en later Chroestsjef waren een heel andere opvatting toegedaan, maar ook zij kwamen
tot het beset dat het gebruik van massale vernietigingswapens geen
werktuigen van een redelijke politiek konden zijn. Zij grepen naar de
slogan van de „vreedzame coexistentie-.
Ook de Amerikaanse ideeen over de atoomoorlog zijn niet uitsluitend
beheerst door motieven van recht en moraal. Zolang zij, tot in 1956,
zoniet een monopolie, dan toch een doorslaggevend overwicht bezaten,
waren zij overtuigd dat alleen het kernwapen het afdoende middel was
om hun nationale belangen, de westerse beschaving en zelfs de christelijke waarden te verdedigen. Het was hun daarom ook moeilijk, moeilijker misschien dan voor de Russen, of te zien van een strategie van
„massale vergelding" of van „deterrence -. Toen Rusland een virtuele
pariteit had bereikt, zagen zij in dat een kernoorlog voortaan een „collectieve zelfmoord" zou betekenen. Ook Amerika aanvaardde de
vreedzame coexistentie met negatieve inhoud.
In de politico-strategische conjunctuur van 1954 en 1955 scheen
Pius XII nog te aanvaarden dat er op de algemene regel van het verbod
van atoomoorlog een uitzondering kon bestaan: de verdediging n.l.
van de hoogste waarden van vrijheid en christendom. Hij wekte aldus
de indruk, aan de zijde van de Amerikaanse politiek te staan. Joannes
XXIII is daarentegen meer bereid, een gelijke afstand te nemen tegenover de Russische en Amerikaanse politieke en strategische opvattingen. „In het teken van deze tijd" is een „supra-nationale neutraliteit meer bevorderlijk voor de ware vrede. Deze is in zichzelf een van de
voornaamste menselijke waarden, welke de Kerk moet beschermen en
bevorderen. De „rechtvaardigheid- in de verhoudingen tussen Staten
en volkeren moet behartigd worden en de aanpassing van hun respectievelijke subjectieve rechten of hun „vrijheid - moet „niet met de

wapens beslecht worden maar door onderhandeling".
Deze overweging leidt tot een positieve bepaling van de coexistentie.
Deze betekent „dat geen enkele natie het recht hee[t, ook maar jets te

doen, waardoor zij andere landen wederrechtelijk onderdrukt of zich
onbevoegd in haar aangelegenheden mengt. Allen moeten er integendeel het hunne toe bijdragen, om in elke natie de verantwoordelijkheidszin te bevorderen, de zin voor initiatief, de wil om zich zelf uit eigen
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kracht omhoog te werken in alle sectoren van de menselijke bedrijvigheid- 3).
De eerste objectieve inhoud van het goed der naties is de bescherming en bevordering van de rechten van de mensen, burgers in hun
respectievelijk maatschappelijk verband. De internationale vrede vereist
het naast elkaar bestaan van de Staten en een minimum aan samenwerking. Maar Staten belijden ook hun gehechtheid aan een bepaalde
levensbeschouwing of beschavingsvorm. De Staat is de onderneming
die belast is met de verwezenlijking van deze beschavingsgoederen.
De keuze en de bepaling ervan geschiedt door middel van „historische
bewegingen", (partijen, zou men kunnen zeggen), die elkaar ontmoeten of met elkaar in botsing komen niet alleen binnen de grenzen van
een Staat, maar ook in de internationale ruimte. De Paus maakt deze
historische bewegingen los van de leer of wijsgerige stellingen waarop
ze steunen: „Een leer, die eenmaal vastgesteld en geformuleerd is,
verandert niet meer, terwijl de bewegingen, die op concrete en ver-

anderlijke levensomstandigheden steunen, noodzakelijkerwifre in hoge
mate de invloed ondergaan van deze evolutie". In deze bewegingen
onderkent de Paus „positieve elementen . . . . die waardering verdienen . . . . voor zover zij in overeenstemming zijn met de gezonde
beginselen van de rede en beantwoorden aan de rechtmatige menselijke
aspiraties".
Terwiji Pius XII alleen een onderscheid maakte tussen de leerstelsels en de mensen, en een gesprek tussen aanhangers van bepaalde
doctrines en trouwe christenen voor onmogelijk hield, ziet Paus Joannes, uitgaande van de concrete situatie, een middenterm tussen de
systemen en de mensen: de „historische bewegingen". Een compromis
betreffende de leer sluit hij evenzeer uit als zijn Voorganger. Tegemoetkoming t.o.v. de „mensen" moedigt hij evenzeer aan. Maar in het
hedendaags tijdsgewricht ziet hij op economisch, sociaal, cultureel en
politiek gebied een mogelijkheid „samen te komen" met aanhangers
van historische bewegingen, die zich misschien nog beroepen op een
onveranderlijke leer, maar in hun historische ontwikkeling de eeuwige
menselijke waarden ontdekken en ontmoeten. Op het internationale
vlak geschiedt die „samenkomst" in de schoot van de beraadslagende
organen van de Verenigde Naties. Daar wordt zulk een coexistentie
beleefd. Daar vindt men de uitgangspositie naar een doel dat alleen
3 ) Merkwaardig is daarbij, dat deze tekst een vrij getrouwe vertaling is van het
besluit dat de Algemene UNO-vergadering met algemene stemmen op 14 december
1957 goedkeurde (Resolutie 1236 (XII), met dit verschil dat de pauselijke uitspraak
het accent verschuift naar de amicitia gentium, de vriendschap die het goed van de
andere naties wil.
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kan zijn: de totstandkoming van de universele gemeenschap van mensen, volkeren en Staten.
De Organisatie van de Verenigde Naties.
Meer nog door haar algemene inhoud dan door de expliciete waardering welke zij uitspreekt, staat de Encycliek in het teken van het
Handvest en de activiteit van de Organisatie van de Verenigde Naties.
In het eerste deel, over de rechten van de menselijke persoon, volgt zij
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bijna op de
voet, soms met dezelfde woorden. Wanneer men de agenda van de
laatste sessie van de Algemene U.N.O.-Vergadering nagaat, komt
men tot de volgende bevinding: van de 94 agenda-punten hadden er
36 betrekking op de interne inrichting en de financiele aangelegenheden van de Organisatie en 14 op kwesties waarbij met name genoemde landen betrokken waren. Ten aanzien van deze 50 punten kon de
Heilige Stoel geen stelling nemen. De 44 resterende agendapunten
waren over de volgende algemene aangelegenheden verdeeld: ontwikkelingslanden en niet-zelfstandige gebieden (17), de rechten van de
mens (12), vrede en ontwapening (11), en het internationaal recht (4 ).
Voor elk van deze punten vinden wij een positieve bijdrage in de zin
van een goedkeuring of van een aanmoedigende raadgeving in Pacem
in terris terug. Het is alsof de Heilige Stoel door dit manifest in gesprek
is gekomen met de U.N.O.
Toen de U.N.O. opgericht werd na de oorlog, eisten de zegevierende Staten een bevoorrechte positie op in de Veiligheidsraad en meteen
in de gehele organisatie. Het hoofddoel was het behoud van de status
quo in de betrekkingen tussen de eerste leden van de Organisatie,
vooral tussen de machtigsten onder hen. Daarnaast wilde men ook wel
de politieke zelfstandigheid van koloniale en semi-koloniale gebieden
bevorderen, en in de hele wereld het welvaartspeil verhogen en de
rechten van de mens beschermen. De „vrede'', zoals de U.N.O. zich
die voorstelde, hield dus wel een verandering in van het wereldbestel,
maar stond toch steeds in het perspectief van het behoud van de status
quo tussen de Staten die tot de stichters behoorden.
Zonder de instemming van de individuele Staten, met name van de
Grote Vijf, was de Organisatie onvoldoende gewapend om deze vrede
to verzekeren. Zij was en is nog steeds een tweeslachtige entiteit: een
organische instelling geplakt op een collectiviteit van Staten die hun
soevereiniteit onverminderd willen bewaren. De kloof tussen het doel
en de middelen wilde men door tasten en experimenteren overbruggen.
De U.N.O. is niet geworden wat men gehoopt had: het orgaan van
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een gemeenschap, van een solidariteitsbesef van de Staten. Zij is hoogstens een ontmoetingspunt geworden tussen de twee vijandiggezinde
blokken, een organisatie van coexistentie, de enige plaats ter wereld
waar de leden van het Warschau-Pakt en van de N.A.T.O. elkaar
ontmoeten. Buitengewoon belangrijk is het feit dat nooit een lid is
uitgesloten of op eigen initiatief de Organisatie heeft verlaten. Van een
echte solidariteit is er echter geen sprake.
Een betere staat van dienst kan de U.N.O. voorleggen op het gebied
van de vreedzame dekolonisering. Zij was niet in staat, alle geweld
uit te schakelen, wel echter een oorlog te voorkomen tussen de oorspronkelijke leden van de Organisatie. Het resultaat van deze actie:
sedert 1945 is het aantal leden van de Organisatie meer dan verdubbeld; de resterende koloniale volkeren zien uit naar hun spoedige ontvoogding.
In de periode tussen de besprekingen van Dumbarton Oaks (juli augustus 1944) en de ondertekening van het Handvest (26 juni 1945),
omschreef Pius XII in zijn Kerstboodschap van 1944 de essentiele
lijnen van de nieuwe wereldordening met de volgende woorden: „de
instelling van een orgaan tot behoud van de vrede; een orgaan dat bij
onderlinge instemming met het hoogste gezag zou bekleed zijn en wiens
opgave het ook zou zijn elke afzonderlijke of collectieve aanvalsbedreiging in de kiem te smoren". Later, toen de Organisatie haar werkzaamheden was begonnen, worden de aanmoedigingen van Pius XII
getemperd door de vrees, dat zij niet zou zijn opgewassen voor haar
taak.
Joannes XXIII ziet de Volkerenorganisatie nu tegen de achtergrond
van een achttien jaar lange ervaring. Hij weet dat de hegemoniale
positie van de Verenigde Staten tot het verleden behoort: het Sowjetblok is sterker geworden; vele onafhankelijk geworden landen willen
neutraal blijven; Europa boort niet langer onvoorwaardelijk tot de
clientele van Amerika. Wil de U.N.O. tot een waar wereldgezag uitgroeien, dan moet dit gebeuren „met instemming van alle volkeren ....
en niet door geweld": niet door het hegemoniaal optreden van een
Staat of van een oligarchic van grootmogendheden.
In de U.N.O. worden taken en machten verdeeld door middel van
diplomatieke onderhandelingen. Deze werkwijze is ontoereikend gebleken. Het gezag van de U.N.O. „is niet sterk genoeg". In plaats van
te blijven fungeren als een bestendige diplomatieke conferentie, zou de
U.N.O. een supranationale gemeenschap moeten worden, die verplichtende normen en verordeningen tot de lid-Staten kan richten. Haar
gezag moet „over de nodige middelen beschikken om zijn taak te ver-
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vullen". De Paus suggereert, dat de U.N.O., door middel van vrije
overeenkomsten, een einde gaat maken aan haar halfslachtig statuut,
en zich omvormt van een diplomatieke vergadering tot een waar gemeenschapsorgaan.
Wordt hiermee een soort super-Staat bedoeld, een wereld-federatie?
Die weg gaat Pacem in terris niet op. In de huidige ontwikkeling van
de menselijke maatschappij kan een wereldorganisme Been oorspronkelijke machten bezitten; het bezit alleen die machten die de Staten het
door middel van overeenkomsten toekennen op grond van hun soevereiniteit: „Het universeel gezagsorgaan van de wereldgemeenschap

heeft niet tot doel het actieterrein van de arzonderlijke staten in te
perken, nog minder zich in hun plaats te stellen". Het statuut dat de
Encycliek aan het wereldgezag wil verleend zien, is dat van een internationaal organisme van openbaar nut, van wat men zou kunnen noemen een internationale parastatale instelling, die over de bevoegdheden
beschikt die beantwoorden aan de bestendige behoeften van de wereld
in haar geheel. Deze behoeften worden samengevat in het begrip
„vrede - . De vrede bestaat uit twee componenten: de orde ( de statische
component) en de rechtvaardigheid door vooruitgang ( de dynamische
component). Prioriteit geeft de Paus aan de bescherming van de rechten van de mens: „Het openbaar en universeel gezag moet er bijzonder

op letten dat de rechten van de menselijke persoon erkend, geeerbiedigd, beveiligd en daadwerkelijk bevorderd worden". En zich tot de
Verenigde Naties wendend, uit hij de wens: „Moge zo spoedig mogelijk de tijd komen dat de U.N.O. de rechten van de mens doeltreffend
kan beschermen-.
De Rechten van de Mens
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft een
merkwaardige geschiedenis, die we hier even in herinnering willen
brengen.
Kort na de overwinning in het Westen, in de herfst van 1940, hield
Dr. Walter Funk, de Minister voor economie van Nazi-Duitsland, een
rede over de „nieuwe orde" in Europa: binnen de grote Europese ruimte
werd welvaart beloofd aan alien; werkloosheid en alle maatschappelijke
onzekerheid zou worden uitgebannen. Het programma was zo aantrekkelijk, dat Londense regeringskringen dachten, een tegenzet te moeten
beramen. Zij wilden tegenover het Grossraum- en Reichsmark-plan het
Empire en het Pond Sterling plaatsen. Dit zou Europa meer aantrekken
dan een gesloten Europees stelsel. Maar Coen men het plan voorlegde
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aan de grote economist John Maynard Keynes, maande deze de Londense regering tot meer nuchterheid. Was Engeland, met zijn hele
Empire, in staat geweest de grote crisis van 1929 - 1933 het hoofd te
bieden? Als men Europa wilde beletten, het oor te lenen aan de Nazisirene, moest men zeif voor de dag komen met een concreet plan voor
maatschappelijke zekerheid en volledige tewerkstelling. Het Pond Sterling kon de monetaire band zijn, maar dit was niet genoeg. Na de
uitputtende oorlog zouden Groot-Brittanie en Europa dringend behoefte hebben aan hulp van Amerika.
Keynes werd naar Amerika gestuurd, om steun te zoeken bij Roosevelt. De Amerikaanse President toonde zich echter terughoudend: in
de grond streefde het Britse plan ernaar, de egoistische voordelen van
het Empire te bestendigen. Een beter antwoord aan Duitsiand was
volgens Roosevelt: de proclamatie van de rechten van de mens over de
gehele wereld, niet het minst in de gebieden die afhingen van het Britse
Imperium. Zulk een verklaring beantwoordde bovendien aan het manifest dat hij, begin januari 1941, in zijn boodschap aan de Amerikaanse
natie, had bekend gemaakt en waarvan de vier punten luidden: freedom

of speech and expression, freedom of every person to worship God in
his own way, freedom from want, freedom from fear. Elk van deze vier
„vrijheden- werd welsprekend gevolgd door de proclamatie: Every
where in the world. De Britten waren niet bijzonder opgetogen, maar
stemden in met een verklaring van de rechten van de mens in algemene termen; zij hoopten dat hun economisch, sociaal en financieel
programma er nog wel een plaatsje in zou vinden. In deze besprekingen
van mei 1941 waren reeds de grondelementen aanwezig van de latere
Universele verklaring: een programma dat voor heel de wereld zou
gelden, dat zowel economische en sociale als politieke rechten en vrijheden zou omvatten.
Gedurende de oorlog werden zowel in bezet Europa als in Amerika
drukke besprekingen gevoerd over het naoorlogse bestel. De Kerk was
een actieve gesprekspartner. De Amerikaanse Bisschoppenconferentie
werkte in 1943 en 1944 aan de formulering van een katholiek project
van een Bill of Rights. Pius XII sprak zich, vooral in de Kerstboodschappen, uit voor een Charter van Mensenrechten.
In het U.N.0.-Handvest werd de bescherming van de rechten van
de mens slechts programmatisch aangeduid: de Russen hadden geen
zin zich al te duidelijk uit te spreken voor de bescherming van de polltieke rechten, en niemand wilde op dat ogenblik een verdrag waarin de
rechten op internationaal afdwingbare wijze zouden worden beschermd.
leder voelde zich kwetsbaar, internationale bemoeiingen konden leiden
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tot inmenging in interne aangelegenheden, met als gevolg schending
van het staatsgezag en misschien revolutie.
Op 10 december 1948 werd dan door de Algemene Vergadering,
met algemene stemmen bij acht onthoudingen, de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens goedgekeurd. Nog steeds twist men over
de bindende waarde van deze Verklaring. In de mate dat zij een uitdrukking is van het rechtsbewustzijn van de beschaafde naties of door
de Staten uitdrukkelijk of stilzwijgend words aanvaard, kan haar een
bindende kracht toegekend worden. Van een internationale a fdwingbaarheid is echter nauwelijks sprake. Zelfs wanneer haar bepalingen
in Staatsverdragen werden ingeschreven, zoals in 1947 in de Vredesverdragen met Hongarije, Bulgarije en Roemenie, is het resultaat Bering
geweest (b.v, het proces Mindszenty).
Misschien kan het werk in de LI.N.O. nu echter geactiveerd worden.
De „destalinisatie in de Sowjet-Unie en in de Oost-Europese Volksdemocratieen heeft aanleiding gegeven tot hoopgevende verschijnselen:
afschaffing van een groot aantal concentratiekampen, een grotere vrijheld van uitdrukking, een aanzienlijke verbetering in de rechtsveiligheid
door een nieuwe codex van strafrecht en strafvordering, een reorganisatie van de magistratuur, een grocer deel in de vrucht van de arbeid.
Ook in de bemiddeling van de jonge naties kan de U.N.O. een
aansporing vinden voor haar normatieve arbeid. Geen enkel land hoeft
zich in een defensieve houding teruggedrongen te voelen. Op enkele
uitzonderingen na, hebben alle koloniale mogendheden de macht overgedragen aan autochtone leiders, die zelf leren instaan voor het welzijn
van hun burgers. leder land kan meewerken aan een verdrag ter bescherming van de menselijke rechten, zonder vrees zijn gesprekspartner
te vernederen of door hem vernederd te worden. In plaats van een
coexistentie vol achterdocht kan nu, van onder uit, een ware wereldgemeenschap groeien, het besef van een solidariteit tussen alle mensen,
een besef dat de mensheid tot nog toe nooit heeft gekend. In deze
universele ruimte zou de Kerk zich vrijer kunnen bewegen en haar
boodschap van broederlijkheid en van Gods liefde kunnen verkondigen.
De Kerk in de wereld van deze tijd
In vroegere decennia getuigde de Kerk van haar aanwezigheid in de
wereld der politieke samenleving door met de Staatsoverheid overeenkomsten te sluiten: plechtige concordaten, minder plechtige akkoorden
of gewoonterechtelijke afspraken. Pius XI sloot gedurende zijn pontificaat (1922 - 1939) 10 concordaten en 7 overeenkomsten met Staten,
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waarvan de meeste nu verdwenen zijn of onder een volksdemocratisch
regime leven. Op een uitzondering na, het Italiaanse concordaat, zijn
de resultaten van deze afspraken geen succes geweest: ofwel kenden
zij slechts een kortstondig bestaan, ofwel, zoals met het Duitse concordaat onder Hitler, werden zij een pijnlijk bedrog en een vernedering
voor de Kerk. Pius XII sloot slechts twee concordaten af: in 1940 met
Portugal, in 1953 met Spanje. Tot nog toe heeft Joannes XXIII geen
enkel concordatair verdrag gesloten.
Een concordaat is steeds een bilateraal verdrag; het schept bijzondere verhoudingen tussen de Heilige Stoel en een politiek gezag. De
Kerk kan er het voordeel in zien, haar bijzondere rechten in de „gemengde kwesties" juridisch veilig te stellen, maar het nadeel kan zijn,
dat haar tegemoetkoming politiek geexploiteerd wordt door het bewind.
Zich beroepend op een concordaat, kan een regering de schijn wekken,
dat de Kerk alles van de regering goedkeurt; aldus kan zij een eventuele rechtmatige oppositie van katholieken lamleggen. Bovendien
kan een concordaat met 66n Staat de Kerk hinderen in haar goede
betrekkingen met andere Staten en volkeren. Concordaten kunnen de
„supranationale neutraliteit" van de Kerk in gevaar brengen. Ook
multilaterale verdragen houden dit gevaar in. Bovendien verschilt de
toestand van de Kerk van land tot land.
Misschien is er voor de Kerk een ander middel om concreet en efficient aanwezig te zijn in de politieke samenleving. Er is inderdaad een
dubbele beweging waar te nemen in de Vatikaanse diplomatie: de
openheid tegenover de Verenigde Naties, en een vernieuwde aandacht
voor de instelling van het consulaat.
Pacem in terris wil ondubbelzinnig een gesprek aangaan met de Verenigde Naties. De universaliteit van de Organisatie — een universalitelt die geen enkele internationale organisatie ooit bezeten heeft —
maakt van haar een gesprekspartner, die de positieve neutraliteit en de
bewegingsvrijheid van de Kerk niet in het gedrang brengt. Over de
Organisatie heen kan de Kerk een band scheppen met alle naties die er
in vertegenwoordigd zijn.
Een tweede tendentie van de Vatikaanse diplomatie werd duidelijk
in maart 1963, toen in Wenen, onder auspicien van de Volkerenorganisatie, een Conferentie bijeenkwam om een algemeen verdrag voor te
bereiden, houdende een universele regeling van de consulaire betrekkingen. De Vatikaanse diplomatie toonde zich daar uiterst bedrijvig.
Rond dezelfde tijd publiceerde Mgr. Igino Cardinale in de Osservatore
Romano een uitgewerkte studie over de Heilige Stoel en het consulaire
recht.
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In 1956 tijdens de grote crisissen in Hongarije en Egypte, moet de
H. Stoel zich machteloos gevoeld hebben om de personen en goederen
die onder zijn bescherming stonden, daadwerkelijk te helpen. Kardinaal
Mindszenty moest asiel zoeken in het Amerikaanse gezantschap en
aldus de schijn wekken dat het Vatikaan en het State Department
hand in hand gaan. In Egypte, waar veel Franse geestelijken werkzaam waren, stonden de katholieke instellingen bloot aan een vlaag
van vreemdelingenhaat; ten einde raad hesen zij de Vatikaanse vlag
als een teken van neutraliteit. Of men denke aan de zware moeilijkheden welke de christelijke missionarissen onlangs ondervonden in
Soedan.
Als er op deze plaatsen een volkenrechtelijk beschermde vertegenwoordiging van de H. Stoel was geweest, zou die in staat geweest zijn,
niet alleen personen die in onmiddellijk gevaar verkeerden, maar ook
algemeen erkende rechten te beschermen. Een Consul kan een taak op
zich nemen die statutair niet in de bevoegdheid ligt van een diplomatiek
agent zoals de Nuntius er een is. Een Vatikaans gezant zou trouwens
door sommige Staten, omwille van hun ideologie, moeilijk aanvaard
worden, of het Vatikaan zou er bezwaar teken hebben, er een te
zenden, omdat dit een formele erkenning inhoudt van de Staat. Deze
moeilijkheden bestaan niet bij de uitwisseling van consulaire agenten.
De erkenning van de U.N.O. en zijn normatieve actie door de Encycliek en de peilingen van het Vatikaan om consuls te zenden, convergeren in deze zin, dat de norm welke het consulair statuut in de toekomst zou bepalen, aan de U.N.O. verbonden is en neergelegd wordt
in een internationaal-rechtelijk beschermde codex van rechten van de
mens, die ook het stempel draagt van de universele Volkerenorganisatie.
Door Pacem in terris stelt Paus Joannes XXIII een dubbele daad.
De Encycliek verkondigt de vredesboodschap van de Kerk in deze tijd.
Zij richt onze verscheurde wereld, over de coexistentie heen, op een
ware universele gemeenschap, waarin de Kerk, daadwerkelijk en tevens
juridisch beschermd, aanwezig kan zijn.
3 mei 1963

Kerk onder de heidenen
MR. E. SCHOENMAECKERS S.J.

V

OLGENS de godsdienststatistiek is het oude Europa nog altijd
een bijna geheel christelijk werelddeel. Maar er is misschien ook
geen tweede voorbeeld aan te wijzen waarin iedereen zo zeker als in
dit geval ziet dat de statistiek ons bedriegt. Dit in naam christelijk
Europa is sinds ongeveer vier eeuwen de geboorteplaats geworden van
een nieuw heidendom dat in het hart van de Kerk zelf onstuitbaar groeit
en dat haar van binnen dreigt uit te hollen. De gestalte van de Kerk in
de nieuwe geschiedenis is zeer uitdrukkelijk hierdoor bepaald dat zij op
een heel nieuwe manier een Kerk onder de heidenen geworden is en
nog steeds meer words. Niet meer zoals vroeger Kerk uit de heidenen
die christen geworden zijn maar een Kerk van heidenen die zich nog
christen noemen maar in werkelijkheid heidenen geworden zijn. Een
heiden immers is iemand die niet de God van Abraham, Isaac en Jacob
aanbidt, die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus, maar die leeft
naar eigen smaak, eigen inzicht en die zich goden bouwt met eigen
handen en eigen gedachten. Hij dient niet God maar verwacht dat een
of andere macht hem zal dienen of althans met rust laten. Het heidendom zit heden in de Kerk zelf en dit is juist het karakteristieke, towel
van de Kerk in onze dagen als van het nieuwe heidendom, dat wij te
maken hebben met een heidendom in de Kerk en met een Kerk in wier
hart het heidendom leeft. In dit verband zullen we niet spreken over
het heidendom dat zich in het atheisme achter het ijzeren gordijn manifesteert als een anti-christelijke macht tegen de gemeenschap der heiligen, ofschoon men ook bij deze groepering niet mag vergeten dat dit
het typische van haar is nieuw-heidendom te zijn, heidendom dat in de
Kerk geboren werd en aan haar wezenlijke elementen ontleend heeft
die beslissend werden voor zijn verschijningsvorm en zijn kracht. Veel
meer moet de aandacht gevestigd worden op dit zo typische fenomeen
van onze tijd dat de echte bekoring van de christen uitmaakt, van het
binnenkerkelijk heidendom: „als gij de gruwel der verwoesting zult zien
staan op de heilige plaats".
Analoog aan dit verschijnsel heeft Karl Rahner geschreven over de
gedaanteverandering der ketterij 1 ). Gedachtig het woord van Paulus
dat er a fscheidingen (ketterij en) moeten voorkomen ( „Want het is
1)

K. Rahner, Christendom en Kerk in onze tUd. --- Brugge, 1955, p. 107 - 123.
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noodzakelijk dat er scheuringen onder u voorkomen wil het duidelijk
worden wie van u echte christenen zijn". I Cor. XI 19) wijst hij erop dat
men meer dan vroeger moet verwachten dat de ketterij „binnen" de
Kerk voorkomt. Zij kan zich echter niet meer zo openlijk manifesteren
vanwege het centrale leergezag dat de katholiek aanvaardt. De bedektheid en verborgenheid van een crypto-ketterij komt daarvandaan dat zij
optreedt in zulk een gedaante dat ze praktisch door het pauselijk gezag
niet kan worden getroffen. Enerzijds onttrekt ze zich aan een conflict
met het leergezag door de zone van de openbaarheid — uitspraken in
boeken, officiele leerstellingen — zoveel mogelijk te vermijden en door
te vluchten in het private, het esoterische, het slechts voor ingewijden
bestemde. Anderzijds blij ft ze in het vage, het gevoelsmatige, in het
benaderende door een formulering in stellingen en theorieen te vermij.
den en door zich naast deze grondhouding hoogstens nog uit te spreken
in „hardop denken", in „essais'', in het vermelden van moeilijkheden
en onopgeloste problemen (waarbij men feitelijk veel meer bedoelt dan
men toegeeft). De tegenovergestelde waarheid gaat men dan eenvoudig
stilzwijgend voorbij zonder ze in aanmerking te nemen.
Deze houding kan niet alleen voorkomen bij de toebehorende maar
ook bij de lerarende Kerk. Wanneer b.v. priesters en zielzorgers bang
zijn de mensen de hoogheid van Gods wet voor te houden omdat deze
zo afwijkt van wat „men- doet en van wat de „wereld- ervan zegt.
„Komi iets dergelijks niet voor wanneer men b.v. zijn best doet om toch
vooral de hel niet te vernoemen, wanneer men niet meer durft spreken,
of hoogstens als men er absoluut niet meer buiten kan, en dan nog op
zeer bedeesde en onzekere wijze, over evangelische raden, over geloften
en kloosterlijke staat? Hoe vaak predikt de predikant in onze landen,
wanneer hij spreekt voor ontwikkelde mensen, nog over tijdelijke zondestraffen, over de aflaat, over de engelen, over het vasten, over de duivel,
(hoogstens nog over het „demonische- in de mens), over het vagevuur,
over het gebed voor de verlaten zielen en meer dergelijke ouderwetse
taken? Waar de innerlijke vrijheid wordt aanbevolen, waar men ons
voorhoudt dat wij „positief- in de Kerk verder moeten leven en de
biechtstoel voorlopig maar als praktisch overbodig moeten beschouwen,
omdat het sacrament der vergeving er wordt bediend in een afgodische
verering van de wet 2 ), is de praktijk van een dergelijke crypto-ketterij
weer volledig in overeenstemming met haar formele theorie, n.l. de ketterij latent te laten blijven".
Deze woorden van een groot en modern theoloog moesten aan de
2 ) Cf. Ernst Michel, Die Ehe. --- Stuttgart, 1949, p. 128.
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vergetelheid ontrukt worden voor wij komen tot de tweede vorm waardoor het geloof verduisterd kan worden. Ook de orthodoxie wordt door
een crypto-ketterij bedreigd wanneer zij zich, met een beroep op de
pauselijke onfeilbaarheid en het kerkelijk leergezag laat verleiden tot
een verstarring van de vorm. Deze treedt op wanneer de eeuwige en
onveranderlijke waarheid van het evangelie op zulk een wijze gepredikt
wordt dat de mensen van een bepaalde tijd ze niet kunnen bevatten en
in hun persoonlijk leven assimileren. Onze tijd lijdt onder deze verstarring, of men zich dat nu bewust is of niet. Wie zou willen betwijfelen
dat ook deze vorm van ketterij werkelijk voorkomt, de ketterij waarin
de dode orthodoxie slechts functie en uitdrukking is van een innerlijke
onverschilligheid voor de waarheid, waarin men alles laat zoals het is
omdat het ons zo weinig interesseert dat wij zelfs terugschrikken voor
de moeite om het een en ander uit de weg te ruimen of „up to date" te
brengen.
„Zo ontstaat de bekoring om de ketterij alleen maar door het gezag
in plaats van door het leergezag te bestrijden; door boeken op de Index
te zetten in plaats van de ware leer op zulk een wijze te formuleren dat
de dwaling ook werkelijk wordt „opgeheven"; door rust en stilte te
gebieden zonder ook positief het juiste woord te zeggen of te laten
zeggen. En dat woord moet dan bovendien zo gezegd worden dat het
niet alleen waar is maar ook ingang vindt in het hart en het verstand
van de mensen". Opdat Gods woord opnieuw verkondigd worde voor
christenen en heidenen, voor gelovigen en ongelovigen.
Het feit dat heden ten dage 50% van de bewoners van Amsterdam
opgeeft geen godsdienst meer te hebben en van de overige 50% zeker
de helft niet praktizeert — dat in de katholieke metropolen als Keulen,
Parijs, Brussel, Barcelona, Rome niet uitgezonderd, 't aantal praktikanten alleen in Keulen boven de 20% uitkomt en er overigens ver beneden
blij ft — moet zeker niet zo maar in die zin worden uitgelegd dat de
grote meerderheid van de niet-praktizerenden nu ook zonder meer
heidenen genoemd moeten worden. Maar het is van de andere kant ook
duidelijk dat deze mensen niet meer het geloof van de Kerk tot het
hunne maken maar een zeer subjectieve keuze uit de belijdenis van de
Kerk tot hun eigen levensbeschouwing maken. En er kan dan ook niet
aan getwijfeld worden dat een groot deel van hen van christelijk standpunt eigenlijk niet meer gelovig genoemd kan worden maar een min of
meer humanistische levenshouding heeft aangenomen die weliswaar
bevestigt dat de mens zedelijk verantwoordelijk is b.v. voor de nood van
de onderontwikkelde gebieden of voor de atoombewapening, maar dit
alles volgens zuiver redelijke en menselijke maatstaven. Wij komen veel
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moreel hoogstaande mensen tegen die echter volstrekt geen christenen
zijn. Ook bij gedoopten bestaat soms niet meer dan een zuiver redelijke
en ongelovige moraal. Het feit dat velen van deze mensen een geruste
en gelukkige indruk maken is een oorzaak van verwarring voor velen:
een bekoring tegen het geloof. Men staat verbaasd dat een humanist
kan opbrengen waartoe een katholiek niet in staat is . . . .
Willen wij werkelijk met Gods genade tot blije, vertrouwvolle mensen
worden in ons geloof dan moeten wij zeer ver doorstoten. „Een korte
tijd en gij zult Mij niet zien.... en wederom een korte tijd en gij zult
Mij terugzien" heeft Christus in Zijn a fscheidsrede verklaard. Maar
daar ligt een wereld tussen.
***

De Kerk heeft eeuwen lang moeten vechten om de erkenning dat ook
de zedelijk nog niet volmaakten, de zondaars tot haar kunnen behoren.
In die zin blijft de gemeenschap der heiligen onaf, is er zonde in de
Kerk. Maar een eigenschap onderscheidt de christen, ook de zondaar in
de Kerk, van de niet-christenen en van de wereld: het geloof aan een
zich in vrijheid openbarende God, wiens Gezalfde, Christus, niet komt
uit vlees en bloed maar van boven de hemelen, „jenseits aller Welt",
tegenover wie alle geredeneer en gemarchandeer een krankzinnige menselijke overmoed is.
Deze houding van de Christen heeft twee gevolgen. Op de eerste
plaats een vluchten van dat levensaspect dat de mens tot een vorm van
zelfhandhaving probeert te brengen die niet op Christus steunt. Het
is niet voldoende om een „goed mens" te zijn. (Wie denkt trouwens
niet over zichzelf als „zeer behoorlijk - ?). Men moet een mens zijn met
ogen die zien kunnen ondanks wat St.-Jan noemt: „de begeerte van het
vlees, de begeerlijkheid der ogen en de hovaardij van de rijkdom (1 Joh. II, 16). Dit is altijd het criterium geweest van de echtheid van de
oude profeten zo goed als van de moderne evangelieverkondigers: of zij
ons niet laten rusten in een wereld van gladde formules die zichzelf
oplossen, verklaren en ontwikkelen, of dit nu op theologisch, filosofisch
of natuurwetenschappelijk gebied is. Van hervormd-christelijke zijde is
er reeds op gewezen dat de evangelische resultaten van het existentialisme zijn uitgebleven 3 ) . Kan men wel zonder meer verklaren: „Als
Russen een ruimtevlucht maken is dat een stap in de verlossing van de
kosmos. De snelle ontwikkeling van communistisch China is ook een
voorbereiding op het land van belofte. De verwachting die men heeft
van een gesprek tussen Moskou en de vrije wereld is heilsverwach3 ) Cf. Dr. H. J. Heering, De kleine mens in de grote wereld; in: Naar de wereld
van morgen (artikelen uit het maandblad Wending), Amsterdam, 1961, p. 60 - 73.
50
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tine 4 ). Ontbreekt hier niet een dimensie? Is dit niet te vlak, te gladgestreken? Moet hier niet een „onderscheiding der geesten" volgen?
Wordt de Christus anders niet de kosmische Christus, alleen te kennen
uit de evolutie? Vroeger is Hij wel gepredikt als de eerste communist
of de super-humanist. Dat zijn dimensies, ruimten die binnen de wereld
blijven. Dan is Christus gewoonweg een uit de rij, desnoods de eerste,
maar Hij komt niet boven de rij uit. In die zin zal Christus mij nooit
aanspreken als God, als de Zoon van de eeuwige Vader. Gods openbaring doorbreekt de menselijke natuur. In die natuur kan men rusten:
zij is gesloten, harmonisch. Sterven en geboren worden, lente en herfst
kan men verklaren of er zich althans bij neerleggen. Wij zouden ons
psychisch welbevinden graag willen afronden maar nu treedt Hij binnen die al onze gegevenheden tot op de bodem doorwoelt. Gods openbaring doorbreekt de natuurwetten. En daarom kan God ook bevelen
geven die niet meer „natuurlijk" zijn. Maar God roept de mens en het
bevel van Zijn openbarend, de natuur openbrekend Woord mondt uit
in een bovennatuurlijk, bovenwerelds leven. En daarin wordt de natuur,
ook zoals zij goed is, ook in zoverre zij de wet van God is, gedegradeerd
en tot jets voorbijgaands gemaakt, een zaak van tweede orde, orderworpen aan een norm die haar niet meer innerlijk en eigen is. Wte dan
de sprong niet waagt blij ft „een sublieme heiden". (Wij denken hier
aan de onvergetelijke gestalte van de „grootmoeder" in Das Schweisstuch der Veronica van Gertrud von le Fort).
Maar de christen waagt deze sprong. En daardoor treedt een tweede
gevolg in. Daardoor wordt mogelijk een opof fering van de wereld, een
afstand doen, een weggave van goederen en waarden, die uit kan gaan
boven wat in natuurlijk opzicht goed en nodig zou zijn.
Er is veel misbruik gemaakt van het woord: wereldvlucht. Manicheisme wijst op een verziekt en onderontwikkeld gevoelsleven. Dat is
waar geweest voor het vervallen kluizenaarsbestaan in de woestijn alsook voor vele kloosterpraktijken uit de 19e eeuw (die wellicht nog niet
overal zijn verdwenen). Maar wat doen wij met de eeuwenoude gebeden uit de liturgie waarin wij vragen over deze wereld te mogen heenkijken, op haar te mogen „neerzien - ? Is dit een oproep tot wereldverachting in de banale zin? Het lijkt eerder een opgeven van de
natuurlijk-menselijke kijk op de wereld waarover Christus spreekt als
Hij zegt: „Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen zult gij het
rijk der hemelen zeker niet binnen gaan" (Matth. XVIII : 3). Ook dit
woord heeft men misbruikt tot sentimentaliteit en infantilisme, als een
4 ) Drs. H. Brentjens in Pastorele Cahiers, no. 8 (Jonge mensen en Kerk), (Hilversum - Antwerpen), p. 97.
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bron van menselijke en religieuze minderwaardigheid. Maar wat
bedoelt Christus dan als Hij het kind stelt tegenover de „volwassene en ons uitnodigt ons „grote-mensen-bestaan - te herzien? „De volwassene keert altijd tot zichzelf terug. Hij denkt over zichzelf na, probeert,
onderzoekt, bepaalt zijn standpunt. Daarin ligt de ernst van het bestaan, bewustheid en verantwoordelijkheid; maar tevens breekt dit het
lever). De volwassene staat voor zijn eigen open en zijn bewust gevoel;
dit verspert hem echter de weg naar de dingen, naar de andere mensen,
naar de wereld. Het kind daarentegen denkt niet na . . . . Het kind is
jong. Het heeft de eenvoud van het oog en van het hart. Wanneer het
nieuwe komt, het grote en verlossende, kijkt het ernaar, gaat erheen,
treedt erbinnen. Deze eenvoud, deze „naturalis christianitas" is de
kinderlijkheid welke de gelijkenis bedoelt . . . . Op de keeper beschouwd
heeft het kind-zijn dus dezelfde betekenis die wordt uitgedrukt door
het woord „gelovig-: de houding waarbij het geloof lets natuurlijks is
en waarin datgene wat van God komt, zonder hindernis tot zijn recht
kan komen" 5).
Romano Guardini, aan wie wij deze gedachten ontleenden, zegt dat
„kinderlijk worded' betekent het „volwassen-zijn te overwinnen, om te
keren en zichzelf geheel, opnieuw, van de grond af, op te bouwen".
Daar kan men niet mee beginnen. Dat is een lange, vaak donkere weg,
waarop de mens tot stilstand kan komen, waarbij ook een teruggang
mogelijk is. Zijn wij b.v. niet te volwassen geworden om de houding
der eerste christenen te begrijpen, laat staan te waarderen: die gespannenheid naar de openbaring van een God uit de andere wereld.
Een God die deze wereld inderdaad onderste boven werpt, of Hij dit
nu doer door Zijn terugkomst op het einde der tijden of door de vervolging, het martelaarschap of de heldhaftigheid van de belijders die
het tegen de hele publieke opinie op durfden te nemen. Hebben wij ons
in deze wereld niet teveel genesteld? Is het Kerstfeest niet het feest
geworden van de welvaartstaat — en daarom niet meer het feest van
het kind maar van de infantiliteit van het christendom? Is onze zorg
niet teveel of tvij wel trekken, of wij wel bij de tijd zijn — en zijn
wij daarom zo (over) gevoelig voor de successen van de Kerk bij
anders- en niet-gelovigen? Kan God niet op een gegeven moment met
deze wereld handelen door haar alleen te laten, door haar haar eigen
ondergang tegemoet te laten gaan en Zijn almacht te bewijzen door
haar juist daardoor te redden? Zeker, wij zien de gevaren van een Bode
orthodoxie, van een verstard centralisme, van een kerkelijke bureaucra5 ) Romano Guardini, De Heer. — Utrecht - Brussel, 1949, p. 431 - 444. (Zo gij
niet als kinderen wordt) .
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tie die de originaliteit doodt en de heerlijkheid van het geloof kan verduisteren. Wij worden ons steeds meer bewust van de betekenis van
het lichamelijke. Dat kan leiden tot echte verruiming. Maar nu weten
velen het celibaat — wat Loch op een zeer schriftuurlijk gegeven steunt
— niet meer te plaatsen en krijgen degenen die deze levensstaat om
Christus en de Kerk aanvaard hebben onder de druk van de publieke
opinie steeds meer het idee eigenlijk „abnormaal" te zijn. Wij krijgen
sterker besef voor de historisch bepaalde vorm van de gehoorzaamheid
in de Kerk. Volgzaamheid zonder persoonlijke inbreng wordt als
schaapachtigheid gekenmerkt. Maar Israel is als yolk ontstaan omdat
zij luisterden. Hebben wij nog begrip voor wat voor deze luister-houding vanuit het evangelie aan gehoorzaamheid meebrengt?
Om het duidelijk te zeggen: beoordelen wij het gevaar voor verwereldlijking aan de ene kant — dat wij steeds zo duidelijk aanwijzen
— niet vanuit een verwereldlijking aan onze zijde? Er leeft in de Kerk
van Nederland ontzaglijk veel goeds maar dit goede wordt bedreigd
door de sensatie en de onrust altijd wat nieuws te zoeken op geloofsgebied. Kostbare deelwaarheden worden overtrokken en het gevaar
ontstaat van wederzijdse isolering die kan leiden tot verkettering. Beide
gebieden, die nu in de overtrokken publiciteit tegen elkaar worden
uitgespeeld, moeten tot elkaar worden gebracht. Zij hebben elkaar
dringend nodig tot wederzijdse bevruchting, tot wederzijdse dienst
vaardigheid. Allen zullen moeten luisteren naar Gods woord, niet op de
eerste plaats de „anderen", of dat nu is de „oude- of de „nieuwetheologie, de conservatieven of de progressieven, degenen die zich
voorbereiden op de wederkomst des Heren of degenen die werken aan
deze aarde. „Zo gij niet wordt als kinderen . . .". Dit woord van totale
vernieuwing zou als naschrift onder heel wat polemieken uit het kerkelijk leven geplaatst kunnen worden.
* * *

Naarmate de mensheid groeit in petal en macht wordt de Kerk, in,
deze verhoudingen bezien, steeds kleiner. Een rest-Kerk onder de heidenen. Kunnen de heidenen gered worden, de heidenen binnen en
buiten de Kerk? Kan men als een „fatsoenlijk mens" „in de hemel
komen"? Wat is dan de zin van de Missie, ook van het binnenlands
apostolaat? Waarom dan het religieuze leven? De gemiddelde gelovige
gaat door deze vragen het geloof steeds meer zien als een last en een
raadsel. Tenslotte zouden er twee wegen zijn die tot de zaligheid
voeren: de zeer subjectieve moraal van degenen die buiten de Kerk
staan en daarnaast de kerkelijke voorschriften die hij niet ervaart als de
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meest plezierige. Door deze innerlijke onzekerheid is het missionaire
elan van de Kerk zeer gevoelig gehandicapped. Wat moet ons antwoord zijn?
Er is een weg naar het heil, n.l. die over Christus ( „Niemand komt
tot de Vader dan door Mij. Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven") — maar die ene weg bestaat uit het samentref fen van twee
elkaar tegengestelde krachten. Het is ermee als met de twee armen van
een weegschaal. Tezamen vormen zij de balans, zodat een arm op zich
volkomen zinloos zou zijn en alleen maar betekenis heeft als een deel
van de ene weegschaal Gods. Zo is Gods heilshandelen met de mensen
begonnen. Israel is uit alle volken van de wereld terzijde geplaatst als
het uitverkoren yolk. Zou dit nu betekenen dat alleen Israel uitverkoren
is en de anderen verloren zijn? In het begin lijkt het inderdaad zo: een
naast elkaar van twee verschillende categorieen. Maar al spoedig blijkt
dat dit niet zo is. Want in Christus wordt het statische naast elkaar van
joden en heidenen dynamisch. Zo worden de heidenen door de val van
de joden tot uitverkorenen. (Rom. XI) 6 ). Zo kan God mensen op
twee wijzen uitverkiezen: direct of door de schijnbare verwerping heen.
Nog duidelijker: men kan vaststellen dat God de mensheid verdeelt in
de weinigen en de velen. Smal is de weg (Matth. VII, 14); de arbeiders
zijn weinig in petal (Matth. IX, 37); weinigen zijn uitverkoren (Matth.
XXII, 14); de kleine kudde (Luc. XII, 32). Maar anderzijds: Jesus
geeft Zijn leven als losprijs voor velen (Mc. X, 45). Het tegenover
elkaar staan van joden en heidenen, van Kerk en niet-kerk wordt herhaald door deze verdeling in de weinigen en de velen, Maar God deelt
de wereld niet aldus in om de weinigen te redden en de velen verloren
te laten gaan. Ook niet om de velen makkelijk en de weinigen langs een
moeilijke weg te redden maar Hij gebruikt de weinigen a.h.w. als het
vaste punt van Archimedes om de velen uit hun voegen te lichten: als
de hefboom waarmede Hij ze omhoog tilt. Beide hebben hun tweezij dige functie in de ene heilsweg.
Men kan deze oppositie eerst dan goed begrijpen als men ziet hoe
de basis van deze verhouding is het tegenover elkaar staan van Christus en de mensheid, van de Ene en de velen. (Cf. Rom. V). Werkelijk
verdient de hele mensheid verworpen te worden en slechts Een verdient
gered te worden. Het heil is genade: God buigt zich over de mens die
6 ) In het elfde hoofdstuk van de Romeinenbrief behandelt St.-Paulus hoe Israel —
door eigen ongehoorzaamheid -- afgesneden is van de stam opdat daardoor de Kerk
uit de heidenen kan groeien uit de „heilige wailer. Wij worden nog altijd door die
wortel gedragen. Moeten wij dan ook de verschrikkelijke vervolging van het joodse
y olk in de afgelopen jaren niet zien als plaatsvervangend voor de vele onwaardige
christenen? Hebben zij niet de vernietiging opgevangen die ons had moeten treffen?
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uit zichzelf zonder enige verdienste is. En alles wat hij ooit mocht
verdiend hebben — als medewerker — maakt hem nog steeds meer
beschaamd. Het heil van de mens bestaat in het bemind worden. Maar
lief de ontvangen is Been recht. Ook niet op grond van verdiensten of
talenten. Liefde is wezenlijk vrij of ze is niet. Dat zien we meestal met
ons gemoraliseer en met onze statistieken over het hoofd. Het heil blijft
altijd vrij, ook als wij abstractie maken van de zonde. En dat kunnen
we eigenlijk niet want ook de hoogste zedelijkheid is nog die van een
zondaar. Niemand kan eerlijkerwijze ontkennen dat zelfs de hoogste
morele beslissingen, zij het nog zo subtiel en verborgen, enigszins aangetast zijn door het egoisme. Geen goede daad Last de erfzonde in haar
gevolgen helemaal aan. Zo zijn we altijd in de ontmoeting met Christus,
de Ene, en wij, de velen, het heil onwaardig, katholiek of niet, gelovig
of niet. Maar nu geschiedt die wonderbare ruil, admirabile commercium.
Bij de mensen past de verwerping, de hel, bij Christus de verlossing, de
hemel. En in die heilige ruil wordt het omgekeerde waar: Hij neemt alle
onheil op zich en maakt zo ruimte voor onze verlossing. Alle verlossing
die de mensen krijgen berust op deze ruil tussen Christus, de Ene en
wij, de velen en het is de nederigheid van het geloof dat toe te geven.
Maar hier komt nu nog bij dat volgens Gods wil deze ruil, dit geheim
van solidariteit, waardoor de hele geschiedenis beinvloed wordt, zich
voortzet in de mysterievolle verbondenheid die ook een tegenstelling
inhoudt. Een tegenstelling tussen Kerk en niet-kerk, tussen gelovigen en
heidenen. Deze tegenstelling betekent niet een naast-elkaar, ook niet
een tegen-elkaar maar een voor-elkaar waarin iedere kant haar floodzakelijkheid en haar onvervangbare functie heeft. De weinigen die de
Kerk vormen, hebben, in de voortzetting van Christus' zending, de
opdracht gekregen de velen te vertegenwoordigen en de redding van
beiden geschiedt slechts in hun onderlinge betrekking en samenhang,
ondergeschikt aan de grote plaatsbekleding van Christus die hen beiden
omsluit. Maar als op die manier alien hun plaats hebben bij de redding
der mensen, dan met name toch de gelovigen. Als er mensen, wellicht
zelfs de meerderheid van de mensen, gered worden zonder in de echte
zin van het woord te behoren tot de gemeenschap der gelovigen dan
kan dit alleen daarom gebeuren omdat de Kerk bestaat als een dynamische en missionaire kracht, omdat degenen die tot de Kerk geroepen
zijn hun opdracht als de kleine kudde blijven vervullen. De velen zijn
geroepen omdat de weinigen zijn uitverkoren. Dit is de ernst en de
verantwoordelijkheid: de redding van alien hangt of van het voortbestaan van deze tegenstelling. Eerst wordt Israel geroepen en Israel valt.
Een rest blijft over maar zelfs de apostelen worden in verwarring
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gebracht. Christus draagt alleen Zijn kruis om de wil van de Vader
te vervullen en zo kiest Hij zich opnieuw een yolk, een Kerk, opgebouwd uit hen die aanvullen wat aan Zijn gehoorzaamheid nog ont.
breekt.
Wij zijn de dragers van een blijde boodschap: de hemel zal gevuld
worden met allerlei typen die uit zichzelf helemaal onwaardig zijn —
blinden, doyen, lammen etc. (Luc. XI V, 16 - 24). Er is een radikale
daad van genade tegenover de heidenen — er is hoop voor alien. Maar
de ernst blijft. Er is een groep die voor aitijd wordt afgewezen. Er is
een roep in een mensenleven waartegenover de mens verstek kan laten
gaan. De genodigde zonder bruiloftskleed werd buitengeworpen. Hij
weigerde te treden in de rol naast de bruidegom, als mede-verlosser van
de bruid, van de verwachtingsvolle menigte. Onder de afgewezen farizeeers zou zeker iemand kunnen vallen die zich hield voor goed-katholiek. Maar anderzijds: onder degenen die de uitnodiging niet aannamen
zouden juist die europeanen kunnen zijn die het katholicisme kregen
aangeboden maar het hebben afgewezen. Zo blijft voor alien hoop en
bedreiging. In deze ernst heeft de christen van vandaag zijn standpunt
te bepalen. In geloof aan het woord Gods dat tot hem komt door de
leiding der Kerk. Als kleine kudde. Als Kerk onder de heidenen. Waar
noodzakelijk scheuringen voorkomen wil het duidelijk worden wie van
ons echte christenen zijn. Maar juist daarin gaan wij open in een
grotere intimiteit onder mede-christenen en in grotere menseiijke bewogenheid. In mede-christelijkheid en in mede-menselijkheid. Want
Christus is niet alleen gestorven voor het heil van de christenen maar
voor dat van de hele wereld.

De Kerk in Polen
Regen en zonneschijn
TADEUSZ PORAJ-KOBIELSKI

Z

OALS alles in Polen wordt ook de toestand van de Katholieke

Kerk — en van alle confessies — door twee beslissende factoren
bepaald: het land hoort tot het communistische blok, maar bewaart ook
onder dit regime grotendeels zijn eigen nationale aard. Polens gehechtheid aan zijn verleden kan men op verschillende manieren interpreteren,
maar een kenmerk ervan is onbetwijfelbaar: zijn vervlechting met het
katholicisme. De inschakeling in de communistische machtssfeer leidt
daarentegen logischerwijze tot een scherpe vijandschap tegen een
wereldbeschouwing en instelling die als de machtigste hindernis worn
den beschouwd voor een spoedige en volledige zegepraal van het
marxisme-leninisme. Maar deze strijd kent zijn wisselvalligheden.
De verwoede kerkvervolging van de laatste jaren van Stalin maakte
in oktober 1956 plaats voor een „lente in de herfst'', maar de vreugde
om dit vergelijk tussen Kerk en Staat was van korte duur. De verhoudingen werden weer gespannen. Reeds in 1957 begonnen de plagerijen
opnieuw. Het regime viel de Kerk aan op drie fronten: het godsdienstonderricht in de staatsscholen, het bewuste moederschap of de geboortebeperking, en de positie van de bisschoppen 1 ). Naar aanleiding
van het Concilie en de opmerkelijke koerswijziging van het Kremlin
tegenover het Vaticaan is het misschien interessant, na te gaan hoe de
verhoudingen tussen het regime en de hierarchie in de laatste maanden
geevolueerd zijn.
In augustus 1962 was de horizon nog betrokken. Eên kleine episode
slechts om dit te illustreren. Toen Kardinaal Wyszynski naar Rome
reisde over Wenen, nodigde hij Kardinaal Konig uit voor een bezoek
aan Polen. Niemand vermoedde dat dit ook maar enige moeilijkheden
zou geven. De Weense kardinaal was kort tevoren, toen hij naar Joegoslavie reed voor de begrafenis van Kardinaal Stepinac en het slachtof fer werd van een auto-ongeval, met veel voorkomendheid bejegend
door de Joegoslavische overheid. Tot ieders verrassing werd hem nu
echter een visum geweigerd door Polen. Het motief: men kon niet
1 ) Vgl. Z. Boldirev, Kerk en Staat in Polen, in: Streven, maart 1961. Op 31 maart
jl. heeft Kard. Wyszynski nog eens plechtig en met een ongewone heftigheid geprotesteerd tegen de door de regering aangemoedigde geboortebeperking.
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dulden dat hij aanwezig zou zijn op een grote plechtigheid in Czestochowa, waarop ook de bisschop van Berlijn was uitgenodigd; men
moest de schijn vermijden, dat het episcopaat zich mengde in Polens
buitenlandse politiek, vooral daar het blijkbaar de bedoeling was, door
de bemiddeling van Kardinaal Konig een verzoenend gesprek tussen
een Duitse bisschop en het Poolse episcopaat voor te bereiden 2).
Enkele weken na dit incident lag het secretariaat van de bisschoppenconferentie overhoop met het paspoortenbureau om ten minste voor
enkele van de 65 bisschoppen verlof te krijgen om naar het Concilie
te reizen. En plotseling trad er een algehele verandering in.
Als bij toverslag verstomden de aanvallen tegen het Vaticaan. In de
kranten en zelfs in Polityka, het partijblad, verschenen vriendelijke
berichten over de voorbereidingen van het Concilie. Joannes XXIII
werd geprezen als de beschermer van de vrede, het contrast tussen
zijn openheid en het conservatisme van de Curie werd scherp onderstreept. Zeventien bisschoppen, met aan hun hoofd de Primaat, Kardinaal Wyszynski, de aartsbisschoppen Baraniak en Kominek, de secretaris van het episcopaat Choromanski en Klepacz, de bisschop van
Lodz, die algemeen beschouwd wordt als de candidaat voor het aartsbisdom Krakau, kregen passen voor Rome. Wat was er gebeurd?
Chroestsjef had het over een andere boeg gegooid. In het raam van
zijn coexistentiepolitiek zocht hij toenadering tot het Vaticaan. De
Paus reageerde niet ongunstig, in zijn bezorgdheid om het leven van
de Kerk in de communistische landen te vergemakkelijken en de gelovigen te behoeden voor het dilemma tussen hun trouw aan de Kerk en de
noodzakelijkheid om een modus vivendi te vinden met het regime.
De contacten liepen hoofdzakelijk over Wenen, later over het Secretariaat voor de Eenheid. Eind september 1962 werd Mgr. Willebrands
met een speciale missie naar Moskou gezonden. Hij werd er zeer
hartelijk onthaald en verkreeg dat vertegenwoordigers van de Russische Patriarch als waarnemers werden afgevaardigd naar het Concilie.
Zonder toestemming van het Kremlin was dit niet mogelijk geweest.
De twee Russische afgevaardigden, de Archimandriet Kotlarov en de
Aartspriester Borovoj werden door de Paus ontvangen; zij hadden
talrijke ontmoetingen met leden van de katholieke hierarchie, ook met
de Poolse Primaat.
Warschau schikte zich naar de nieuwe koers, velen zelfs graag.
Toch probeerden enkele onbuigzamen, zij het uit bureaucratisch ressentiment, zij het uit fanatieke haat tegen de Kerk, het episcopaat nog
2 ) De wisselvalligheid van het regeringsoptreden blijkt nu weer uit het feit, dat
het bezoek van Kard. Konig aan Polen in mei jl. den Loch plaats kon vinden,
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enkele speldeprikken toe te dienen. Aartsbisschop Kominek moest tot
het allerlaatste ogenblik op zijn visum wachten. Het baatte zelfs niet
dat een lid van het Politbureau zich krachtig voor hem inzette. Tevergeefs dreigde Kardinaal Wyszynski, niet of te reizen voor Mgr. Kominek mee kon. an ding hielp. Men lichtte Moskou in, en van daar
kwam door de telefoon een stem waaraan niemand meer durfde weerstaan. Enkele ogenblikken later had bisschop zijn papieren.
En nu volgden enkele maanden van verrassing en. Niet meer alleen
naIeve gemoederen, die zich in de herfst van 1956 zoveel illusies
hadden gemaakt, raakten in een euforie. De leidende theoreticus van
het Poolse marxisme, Professor Adam Schaff, schreef in een artikelenserie in Przeglad Kulturalny (Culturele Revue): „Ik geloof niet dat
een stijging van het wetenschappelijk niveau automatisch moet uitlopen
op het volledig verdwijnen van de godsdienst. Ook in een relatief verre
toekomst zullen er steeds mensen zijn die in de wetenschap geen
antwoord vinden op de vragen die zij zich stellen, en die zich aangetrokken voelen tot een mystische levensopvatting. A fgezien van de
metafysische tegenstellingen die tussen katholieken en marxisten bestaan, moeten en kunnen wij, uitgaande van de sociale problemen, een
gemeenschappelijke taal vinden op het plan van het socialistische
humanisme". Op dit motief van de nuttige, ja, noodzakelijke samenwerking van twee humanismen werd in talrijke variaties voortgeborduurd. De toenadering concretiseerde zich rond de persoon van de Paus;
hoog prees men zijn wijsheid en inzicht, zijn activiteit voor de vrede,
zijn neutraliteit in politieke kwesties. De vooraanstaande communistische publicist Markiewicz schreef in Nowa Kultura onder de titel
Neutralisme in het Vaticaan, dat de Paus niet alleen een beroep deed
op het geloof, maar ook op het gezond verstand om voor de coexistentie
te ijveren. „Wie beweert dat het Vaticaan verstard is, dat er daar nooit
lets kan veranderen, vergist zich". In Argumenty, het orgaan van het
strijdend atheisme, werd de Paus tot tweemaal toe de hoogste lof
toegezwaaid: „Deze oude man, kind van het yolk, en nu tot de hoogste
waardigheid in de katholieke Kerk verheven, geeft zich volop rekenschap van de verantwoordelijkheid welke op zijn schouders rust. Hij
draagt deze met een moed en een beslistheid die de grootste achting
verdienen". En: „Vroeger was het christendom onze vijand, nu is het
een rivaal geworden, waar we ernstig rekening mee moeten houden".
Dat de leden van de Pax-groep zich over deze ontwikkeling verheugden als was ze onder hun invloed op gang gekomen, is nogal
begrijpelijk. Een uitvoerig hoofdartikel in hun blad Kierunki (Richtingen), getiteld Het verbond van de humanismen in het komend jaar,
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dat een opvallende overeenkomst vertoonde met de uiteenzettingen van
Prof. Schaff, werd als programmatisch bestempeld. Maar zeer positieve
reacties verschenen ook in Tygodnik Powszechny, het blad waarin de
katholieke volksvertegenwoordiger Stomma ijvert voor een herorientering van de Kerk tegenover de Staat en uitdrukkelijk wijst op de
samenhang met de Russische koerswijziging: „Als katholieken en als
burgers van een socialistische staat, nemen wij met een bijzonder genoegen nota van deze ontwikkeling". Gedurende de Eerste Sessie van
het Concilie werden de symptomen van een ontspanning tussen het
Vaticaan en de communistische landen, vooral Polen, steeds talrijker.
Joannes liet geen gelegenheid voorbijgaan om het Poolse episcopaat
en het yolk van Polen zijn genegenheid te tonen. Kardinaal Wyszynski
en de andere bisschoppen werden reeds de tweede dag na hun aankomst in een langdurige audientie ontvangen, een maand later nog
eens. Bij de eerste ontvangst hield de Paus een toespraak die nogal
wat commentaar uitlokte. Hij sprak van zijn vroegere bezoeken aan
Polen, hij herinnerde aan Sienkiewicz en aan de Lombardier Francesco
Nullo, die in 1863 - 64 mee gevochten had in de Poolse opstand. De
fijne diplomaat Roncalli weet ook als Paus de methoden van de onvergelijkelijke Vaticaanse diplomatie aan te wenden. Het was wel niet
zonder bedoeling dat hij zich Tangs zijn neus weg liet ontvallen: ,,U
hebt ons verteld dat Polen voor deze edele man een gedenkteken heeft
opgericht, dat men zijn naam gegeven heeft aan sommige straten, b.v.
in Wroclaw, in de na eeuwen teruggewonnen westerse gebieden".
En aan het slot van zijn rede zei de Paus: „Op diplomatieke posten
hebben wij steeds de strijd van uw yolk gevolgd voor zijn vrijheid en
voor de onaantastbaarheid van zijn grenzen". Daarmee had Joannes
heel duidelijk zijn persoonlijke gevoelens uitgedrukt. Maar even duidelijk was het dat dit geen volkenrechtelijke uitspraak van het Vaticaanse Staatshoofd was. De verwarring werd in Polen echter ten voile
geexploiteerd door de tegenstanders van een toenadering tot de Kerk.
Vooriopig was alles echter nog zonneschijn. Kliszko, lid van het
Politbureau, een van de meest invioedrijke leiders van de communistische partij, doch een voorstander van een vriendschappelijke symbiose
met de katholieken, woonde als leider van de Poolse delegatie het
Congres van de Italiaanse communisten bij in Rome. Hij zocht en vond
contact met het Vaticaan, en in een opzienbarende rede liet hij duidelijk
verstaan, dat een nieuw concordaat tussen Polen en de H. Stoel en het
herstel van de diplomatieke betrekkingen niet alleen gewenst was maar
ook tot de mogelijkheden behoorde. De grootste sensatie wekte echter
de particuliere audientie welke de Paus op 20 november toestond aan
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Jerzy Zawieyski, een lid van het opperste staatscollege, de Rada Panstwa. Wel is deze schrijver een beproefde katholiek en heeft hij niets
van een „collaborateur- , maar hij bekleedt dan toch een hoge post in de
communistische staatsleiding. De audientie had allerlei verwonderlijke
aspecten: ze kwam binnen de twee dagen tot stand, maar pas zes weken
later, blijkbaar na veel heen en weer, werd het nieuws bekend gemaakt.
En vooral . . . . doch laten we Zawieyski zelf aan het woord: „Ik lichtte
de H. Vader in over de reacties van de niet-katholieke kringen in
Polen op zijn activiteit. Deze kringen hebben een grote waardering voor
de open stellingname van de Paus, voor zijn werk voor de vernieuwing
van de Kerk, vooral voor zijn uitspraken over de vrede onder de volken,
voor zijn sympathie en welwillendheid ten opzichte van ons land . . . .
Ik vertelde de H. Vader dat hooggeplaatste persoonlijkheden towel in
de regering als in de partij een hoge verering voor hem koesteren . . .
De mededeling dat Gomulka op het vredescongres in Warschau twee
uitspraken van de H. Vader tegen de oorlog had geciteerd, werd met
sympathie voor de persoon van Gomulka opgenomen. Natuurlijk werden ook de betrekkingen tussen Kerk en Staat in Polen aangeraakt.
De Paus drukte de overtuiging uit dat deze zich in wederzijdse verstandhouding en achting moesten ontwikkelen. De regering doet zeker
veel voor Polen en dit moet men waarderen. Doch de overheid moet
van haar kant achting hebben voor de godsdienst en het godsdienstige
leven zich vrij laten ontwikkelen". Joannes XXIII sprak verder nog
van Rusland, dat hij een grote natie noemde; er waren daar veel interessante dingen waar te nemen.
Het contact tussen Moskou en het Vaticaan duurde voort na de
Eerste Sessie van het Concilie. Mgr. Willebrands reisde in het begin
van januari opnieuw naar Rusland, over Wenen. Waarschijnlijk was
hij in Warschau op het ogenblik dat daar op 8 januari de conferentie
van de Poolse bisschoppen voor twee dagen bijeenkwam; 54 bisschoppen namen eraan deel; Kardinaal Wyszynski gaf er een verslag; er
werd beraadslaagd over de houding tegenover de regering in de toekomst. Mgr. Willebrands reisde door naar Rusland, en hij kreeg er een
nieuw bewijs los van Chroestsjefs koerswijziging tegenover het Vaticaan: waarschijnlijk niet alleen de vrijlating van Mgr. Slipyj, de 0ekrainische metropoliet van Lemberg (Lviv-Lwow), die na 17 jaar
gevangenschap naar Rome mocht gaan, maar ook de schets van een
heel programma, waarvan pas later twee punten zichtbaar werden:
het bezoek van Adzubej aan de Paus, en een mededeling van de 0 sservatore Romano, dat het Vaticaan er misschien wel aan kon denken,
consuls in semi-diplomatieke functies naar staten te zenden met wie er
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(voorlopig) geen volledige diplomatieke betrekkingen bestaan. Over
dit laatste was in maart een en ander te vernemen op een diplomatencongres in Wenen, waar drie vertegenwoordigers van de H. Stoel
aanwezig waren.
Zolang dit mooie weer duurt in de verhoudingen tussen het Vaticaan
en het Kremlin, zal de verandering van stemming, die tegen het einde
van het jaar in Polen weer merkbaar was, wel niet van doorslaande
kracht zijn. Inderdaad, na de terugkeer van de Poolse bisschoppen uit
het Concilie bleek uit sommige uitlatingen van topfiguren uit de partij,
uit een weer eens gewijzigde Loon in de pers en uit de hernieuwde
plagerijen, dat men ofwel ontgoocheld was over het optreden van de
Poolse hierarchie in Rome, ofwel zulk een ontgoocheling voorwendde
om opnieuw te strijde te kunnen trekken tegen de Kerk. De bekrompen
en boosaardige papenvreters in de partijleiding kregen opnieuw de
bovenhand over mannen als Kliszko, Bienkowski en Schaff. Er trad
een fundamenteel misverstand aan het licht, dat de enen te goeder
trouw, de anderen tegen beter weten in voor propagandadoeleinden in
leven hielden. Voor Chroestsjef liggen de zaken eenvoudig: de Paus
moet in naam van de vrede voor neutraliteit en coexistentie ijveren, hij
moet de katholieke partij en overal bewegen tot samenwerking met de
communisten; in ruil daarvoor zal het communisme de Kerk wat vrijer
laten; de katholieken moeten zich echter trouw en actief schikken naar
het regime. Het communisme kan ook anders tegen de godsdienst
strijden dan door gewelddadige vervolging.
In Polen heeft men aan deze principes nog wat bijzondere condities
toegevoegd. Het Vaticaan moet het neonazisme van Bonn veroordelen,
de Oder-Neisse-grens erkennen, aan deze erkenning uitdrukking
geven door b.v. in het Annuario Pontificio de Poolse westgebieden
zonder voorbehoud als Pools territorium te bestempelen. De echte of
vermeende naiviteit ging zo ver, dat men van het Concilie een formele
verklaring had gewenst over de Oder-Neisse-grens en tegen het Duitse
militarisme. Nu heeft het Poolse episcopaat, vooral Kardinaal Wyszynski, in Rome met alle krachten gewerkt om het standpunt van zijn
land in deze kwesties te verdedigen. Achter de schermen heeft hij ook
enkele successen geboekt. Maar de bisschoppen, die als staatsburgers
de belangen van hun land verdedigden, konden deze bemoeiingen Loch
niet overdragen op het zuiver religieuze vlak. Dit werd echter het uitgangspunt van een verbitterde propaganda-campagne. Ineens waren
er in de kranten geen welwillende correspondenties uit Rome meer
te lezen. Dezelfde correspondent van Polityka (tussen haakjes, deze
man is Graf Ignacy Krasicki, stamt uit de familie van de beroemde
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Poolse dichter en van een Primaat van Polen), die zo'n ontroerende
berichten had gemeld over het Concilie, de Paus en de Poolse bisschoppen, viel in een ophefmakend artikel, Joannes XXIII en de 20e
eeuw, terug in de toon van voor de dooiperiode: „De sympathieke
uitspraken van Joannes XXIII over Polen zijn natuurlijk belangwekkend, maar het blijven slechts woorden als er geen daden op volgen:
de erkenning van onze westergrenzen, de inrichting van een stabiel
kerkbeheer in deze gebieden, de normalisering van de betrekkingen met
ons land". De Poolse hierarchie heeft volgens dit artikel in Rome
versaagd. Tegen dit verwijt tekende het episcopaat direct een krachtig
protest aan. Bisschop Chroromanski herinnerde in een toespraak aan
de benarde situatie waarin de Kerk tot in de late zomer van 1962
gedwongen was te leven. Hij zette een domper op de al te voortvarende
verwachtingen: het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Rome
is afhankelijk van de godsdienstvrijheid. Kardinaal Wyszynski zelf
weerlegde de beschuldigingen van het weer combatief geworden atheistentijdschrift Argumenty, dat de Poolse hierarchie in Rome niet het
standpunt van Polen in de grenskwesties had verdedigd, hij onderstreepte het zuiver religieus karakter van het Concilie. Wat de Primaat
niet zei en wat in het Westen ook niet genoeg bekend is: Wyszynski
en andere Poolse bisschoppen hebben verschillende keren over deze
kwestie van gedachten gewisseld met hun Duitse ambtsbroeders, en
waarschijnlijk was dit contact vruchtbaarder dan een politiek fanatisme
dat in ieder geval op een Concilie niet op zijn plaats was. De reacties
van de Primaat hebben natuurlijk de georchestreerde aanval op het
episcopaat niet tot zwijgen gebracht.
Zijn daarmee alle bruggen opgeblazen? Wie niet vertrouwd is met
Polens heel bijzondere situatie, zou dit kunnen denken. De bemoeiingen voor een gunstige regeling van de verhouding tussen Kerk en
Staat gaan door. De gematigden van beide kanten zetten er al hun
krachten voor in. Daaronder bevinden zich de belangrijkste leden van
het episcopaat, verschillende leden van het elfkoppige Politbureau en
vooraanstaande communistische intellectuelen.

Legenden en legendevorming
over John Henry Newman II
DR. ZENO O.F.M. CAP,
De reis naar Tenby

EWMAN

had twee broers, Frank en Charles. Op school onderging Frank
de invloed van een vroom leraar en werd evangelisch. Maar ouder geworden veranderde hij voortdurend van godsdienstige overtuiging, totdat hij tenslotte zelfs zijn geloof in de Godheid van Christus verloor. Charles raakte als
jonge man in de stroom van het opkomende socialisme verzeild, werd een
levenslange last voor zijn broers en zusters, gaf tenslotte alle geloof op en
wilde na 1845 nets meer met zijn oudste 'broer John Henry te maken hebben.
Als oud man woonde hij op een kamettje in Tenby, Zuid-Wales, en het was
vandaar uit, dat John Henry, nu kardinaal, in september 1882 van de ziekte
van Charles hoorde, een ziekte, die wel Bens zijn laatste kon zijn. Sean O'Faolain heeft het stadje bezocht en schrijft: „Een vroegere inwoner van Tenby, die
ongeveer 90 jaar oud moet zijn ..... vertelt, dat toen John Henry naar hem
toe kwam, Charles hem weigerde te ontvangen" 1 ). Hetzelfde hoorde ik van
een bejaarde oratoriaan.
Wat is hiervan waar?
Uit de archieven van het Birminghamse oratorium blijkt 2 ),dat Charles ziek
geworden is op 15 september 1882 en op diezelfde dag naar de gezondheid van
zijn oudste broer informeerde. Men vertelde hem toen, dat de kardinaal kort te
voren nog een vergadering had bijgewoond in de stadsgehoorzaal van Birmingham, en te oordelen naar de vele gesprekken, die hij daar gevoerd had, het
goed scheen te maken. Dit werd de kardinaal meegedeeld en het gaf hem de
moed om ondanks zijn hoge leeftijd en de jarenlange verwijdering de zieke te
gaan bezoeken.
Want Newman was bezorgd over zijn ziel. In de jaren 1825 - 1830 had hij
al het mogelijke gedaan om hem weer tot het geloof te brengen 3). In 1862
had hij gecorrespondeerd met de anglicaanse geestelijke van Tenby, die toen
pogingen aanwendde am het geloof in Christus weer bij Charles op te wekken.
En nu hij misschien op sterven lag, wilde de kardinaal een laatste paging wagen.
Newman schrigt dus de uitnodiging of om de begrafenis van zijn anglicaanse
vriend Pusey bij te wonen, en vertrekt naar Zuid-Wales 4).
Wat er precies gebeurd is toen de kardinaal in Tenby aankwam, is blijkbaar
nergens opgetekend. Maar behalve de belangstelling die Charles op zijn ziekbed
voor zijn broer getoond had, wijst een ander feit er duidelijk op, dat de kardinaal wel degelijk toegelaten is en met hem gesproken heeft. Het is pater William Paine Neville, die dit suggereert. Na de dood van pater Ambrosius was
deze oratoriaan de vertrouwensman van Newman geworden. Heel zijn persoonlijkheid had hij aan Newman gewijd. Newman had geen geheimen voor hem.

N

1) Sean O'Faolain, Newman's Way, p. 276.
2) Uit de map getiteld Francis Newman 1870 1890.
3) Er liggen in het Oratorium (A.4.2.) acht dikke schriften met de gecopieerde
correspondentie, vanaf 1825 tot 1831.
4) Zie Sir Henry Wentworth Acland. A Memoir, by J. B. Atlay. 1903. p. 419.

832

LEGENDEN EN LEGENDENVORMING II

Zelfs zijn jeugddagboeken met zeer intieme bijzonderheden zou hij hem toevertrouwen: hij mocht er na Newmans dood mee doen wat hem goed dacht. Pater
Neville nu vertelt in zijn nagelaten papieren, dat de kardinaal eens een voorval
uit zijn schooljaren ophaalde. Hij had ruzie gemaakt met Charles omdat die een
bewering van een ongelovige had verdedigd. En dan vertelt Neville verder, dat
Newman ook later al het mogelijke had gedaan om zijn broer van zijn ongeloof
te genezen. „Maar hij had geen succes", vervolgt pater Neville, „of het zou
moeten zijn dat het er toe bijgedragen heeft om ongeveer zeventig jaar later
vrucht op te brengen, toen die broer zou gaan sterven ..... De kardinaal was
bij hem, niet lang voordat die tijd kwam" 5).
Hier lees ik uit, dat Newman aan het ziekbed van zijn broer wel degelijk
van invloed is geweest en dus zeker binnengelaten is. Pater Neville kan alleen
niet zeggen, of dat succes nog een gevolg is van Newmans pogingen in zijn
jonge jaren. Trouwens, wanneer Newman werkelijk niet binnen had mogen
komen, dan zou pater Neville dit geweten hebben, zelfs al zou Newman het
voor ieder ander hebben verzwegen, en de vertrouwensman, die angstvallig elk
woord woog voor het neer te schrijven, zou zo niet hebben gesproken.
Deze legende mag Belden als inleiding op het volgende.
Sean O'Faolain
Een rijke bran van nieuwe legenden en een originele herhaling van oude
mythen is het literair prachtige 'boek van Sean O'Faolain, Newman' s Wray 6).
Professor Gerard Brom heeft met mij over dit boek gecorrespondeerd. En al is
het waar dat Broms verontwaardiging zich soms in al te felle bewoordingen
schijnt te uiten, hij heeft van de andere kant ook in uitbundige taal zijn grate
.bewondering voor het boek uitgedrukt. Hij vond het „een oorspronkelijk boek
met louter nieuws, levendig en boeiend" 7) . De bondige, handige titel sprak
hem aan. Hij prees Sean O'Faolain om zijn „concentratie op het wezenlijke,
waarmee de kleine omvang van zijn hoogst genietbaar boek samenhangt. Hij
zinspeelt wel op de bekende literatuur", zei Brom verder, „maar vindt niet
nodig die te herhalen of zelfs samen te vatten. Hij kan schrijven, dus kiezen,
ordenen, vormgeven, bekend maken".
Sean O'Faolain weet zo interessant te vertellen, dat zelfs degene die als het
ware verzadigd is van Newman-literatuur, toch het boek met groot genoegen
achter elkaar zal uitlezen. Veel onbekende feiten uit Newmans jeugd en uit de
geschiedenis van zijn voorouders heeft de schrijver door nauwkeurige onderzoekingen aan het licht gebracht. Hij heeft een concreet en levend beeld gegeven
van de sfeer in het Newman-gezin en de achtergrond getekend van Newmans
jeugd zoals niemand dat nog gedaan had.
Maar van de andere kant heeft zijn verbeelding en zijn schrijverstalent hem
verleid tot beweringen en verhalen, die geheel of gedeeltelijk bezijden de
5) Archief Oratorium, B.13.10. Letterlijk schrijft Pater Neville: „As a boy and
a youth he more than once tried with great earnestness to turn his brother from the
infidelity into which he had precociously advanced. But nothing came of it, unless
it tended to bearing fruit some seventy years later when that brother was about to
die. The Cardinal was with him not long before that time came on .....
6) Longmans, Green and Co. London. 1952.
7) Alle citaten van G. Brom zijn genomen uit zijn persoonlijke correspondentie
met de schrijver van dit artikel.
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waarheid zijn en die wel eens de kern kunnen warden van nieuwe mythen.
Het is niet mogelijk ale onjuiste voorstellingen van deze schrijver op te
sommen en te weerleggen. Zo zal ik niet ingaan op de bewering, dat Maria
Rosina Giberne, — Newmans trouwe hulp in het verschrikkelijke Achilliproces, en later een edelmoedig religieuze, — een „ormozele gans" was met een
bijna perverse aanleg 8), een bewering, gewoonweg ontstaan uit sensatie-zucht,
zegt Brom. Op dezelfde manier maakt Sean O' Faolain veel woorden en daden
van Newman zelf verdacht, dikwijls met een opsomming van bijzonderheden en
op een humoristische toon, die moeten suggereren dat hij hem geheel door
heeft. Het misleidende ligt hierin, dat hij tegelijk movie dingen zegt, waardoor
de argeloze lezer geneigd is de wreedheid van de schrijver te vergeten en gaarne
aan te nemen wat hij beweert.
Enkele voorbeelden.
Wat een onrecht doet Sean O'Faolain Newman aan, wanneer hij hem met een
overdreven woordkeus beschrijft als volgt: VOOr de Oxford Movement „voelden zijn beste vrienden de kracht al van zijn eigenaardig mengsel van eigenschappen: de koelbloedigheid en de heethoofdigheid; het harde intellect en het
weke hart; het mystieke geloof en de strenge moraal; een man die koud kon
blijven voor een broer, en schreien am een vriend; die er een hekel aan had dat
zijn moeder zelfs maar zijn voeten aanraakte, maar verrukt de krant kuste die
meedeelde dat Rogers tot fellow gekozen was; minnaar van eenzame, verlaten
en bedroefde mensen, en strijder in de publieke arena . . . . Hij was inderdaad
vreemd. Hij droeg een prachtige chaos in zich am" 9 ). Van deze karakterschildering zei Brom: „Het is geen paradox, het is klinkklare onzin . . . Het bijzondere, het kenmerkende van Newman is juist zijn klaar evenwicht, waarin de
instincten op een bovennatuurlijk doel gericht werden".
Het is onbegrijpelijk hoe Sean Faolain in verband met Newmans negentigste
tractaat kon schrijven: „Nooit te voren is hij zo overijld en ondoordacht geweest" 1 °). De schrijver kon toch weten, dat Newman 'anger dan een jaar over
de inhoud van dit tractaat had nagedacht; hij kon weten, hoe hij er tenslotte toe
gekomen was zijn gedachten neer te schrijven en hoe diep hij van hun waarheid
overtuigd was 11).
Vreemd is verder Sean O'Faolain's uitspraak: „Newman is een uitzonderlijk
iemand . . . . hij is niet in de eerste plaats theoloog of filosoof, maar kunstenaar" 12). De weerlegging hiervan kan ik het best geven met de woorden van
Brom: „Hij is op de eerste plaats een christen en een heilige".
Ironisch noemt Sean O'Faolain Newmans Apologia „een uiterst waarheidslievend boek dat geen biograaf onvoorwaardelijk kan vertrouwen" 13 ), en andermijnt daarmee de objectiviteit van al wat Newman in deze bekeringsgeschiedenis
verhaalt. Verder durft hij van de Essay on Development beweren: „Wij voelen
dat een argument hiervoor of daarvoor niet zozeer een verstandelijk beredeneerde conclusie is, alswel de persoonlijke keuze, een wens of dringende be8) Newman's Way, p. 272: somebody as foolish as poor Maria Rosina Giberne
almost a Lesbian.
9) O.c. p. 187.
10) Ib. p. 250.
11) Apologia, standaard editie, pp. 77 88, 129 31, 136. Vertaling Pompen, pp.
100 - 113, 165 167, 174.
12) O.c. p. 227.
13) Ib. p. 224.
51
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hoefte van een mysticus, die zo graag de hinderpalen zou overwinnen, opgericht
door het verstand tussen hem en zijn doel" 14). Het is de toepassing van het
beginsel, door de schrijver al eerder gehanteerd: „Newman . . . . kon handelen
en handelde inderdaad, niet volgens duidelijk doorziene begrippen, maar op
wage intuities en onbestemde gevoelens; . . . . zijn intellectuele lijkschouwingen
trachten post factum beslissingen te rationaliseren, die niet zijn ingegeven door
zijn verstand, maar door zijn instinct, al waren die beslissingen er niet te slechter
om". En hierop volgt dan een andere insinuatie tegen de betrouwbaarheid van
de Apologia: „Hoeveel passages van de Apologia geven getrouw weer, niet
zozeer wat er toentertijd gebeurd is, alswel posthume rationalisaties, die in de
tussentijd tegelijk met de herinnering in zijn geest waren opgedoken?" 15).
Uit zulke opmerkingen blijkt duidelijk dat de schrijver niet veel 'begrepen
heeft van Newmans Grammar of Assent. Daarin wordt aangetoond, hoe bijna al
ons redeneren impliciet is en niet de nauwkeurig omschreven regels van de
logica volgt. Daarin bewijst Newman ook de redelijkheid van conclusies uit
impliciete denkprocessen. Sean O'Faolain rakelt met zijn beweringen de oude,
dikwijls weerlegde beschuldiging van Newmans anti-intellectualisme weer
op 16) .
Het woord „rationalisatie" wordt door de schrijver graag gebruikt. Hij
bedoelt ermee: het zoeken naar fictieve redenen voor daden en overtuigingen
die op onbewuste, niet-erkende motieven berusten. Als voorbeeld van een
zogenaamde rationalisatie zou ik willen aanhalen wat Sean O'Faolain vertelt
over een daad, door Newman gesteld in 1839, om het publiek te laten zien, dat
hij niet ander invloed van Rome maar door persoonlijke studies zijn conclusies
had bereikt. Hij publiceerde nl. in een geschrift alle felle bewoordingen ooit
door hem tegen Rome neergeschreven. Het was, zo zei hij, „om de protesten
van het kerkvolk tegen mij en anderen tegemoet te komen en om te voldoen aan
het verlangen van de 'bisschop" 17). Sean O'Faolain voegt erbij: „Mijn mening
is dat hij probeerde een opkomend protest in zijn eigen hart tot zwijgen te
,brengen, een protest dat van veel vroegere datum was" 18).
Het is niet te verwonderen dat hij in verband hiermee spreekt over Newmans
„ groeiend scepticisme in de betrouwbaarheid van de normale processen van het
verstand". Newman ontleedt het menselijk denken op zulk een manier, meent
Sean O'Faalain, dat hij het als het ware tussen zijn fijne vingers wegrafelt,
totdat er niets meer over is dan een beetje stof in de palm van de hand. Het
verstand heeft het verstand weggeredeneerd. Newmans redeneren wordt door
de schrijver beschreven alsof de verbeelding het hof maakt aan de rede met de
bedoeling om een indruk van de verbeelding te verheffen tot een verstandelijk
systeem of een geloofsbelijdenis 19). Hij insinueert verder dat Newmans rede14 ) Ib. p. 266.
16 ) Ib. p. 152.
16 ) Zie John Henry Newman. Our Way to Certitude, by Dr. Zeno, Leiden, 1957,
pp. 172 212, en pp. 114 117.
) Apologia, p. 93. Vertaling Pompen p. 120.
17 ) O.c. p. 224.
19 ) ... he will so analyse thought as to fray it away between his delicate fingers
until we feel that we are left with no more of the intellect, which intellect has
reasoned away, than a pinch of dust in the palm
a courtship between the Imagination and his Reason, aiming to do that which he will later define as the aim of all
development in thought — to crown an early impression on the Imagination as a
system or creed in the Reason. O.c. 228.
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neringen laten zien, hoe gemakkelijk de rede bij hem tot dwaze conclusies komt,
hoe die dwaze conclusies optreden onder het mom van de rede, en hoe Newmans rede zich heel goed van haar beperkingen bewust is en er toch haar functie
mee uitoefent. „En ten laatste zullen we misschien voelen", zo eindigt de
schrijver, „dat er alleen zekerheid te vinden is bij de kunstenaar of de mysticus,
voor wie alle taal zich tenslotte oplost in een symbool" 20).
Hier komt de schrijver in modernistisch vaarwater en herhaalt praktisch de
reeds lang weerlegde bewering, dat Newman een modernist was in zijn hart 21).
Jets verder maakt hij ook nog een fidelst van Newman, als hij beweert dat zijn
rede hem in een zeker stadium van de gedachtengang ook de verbeelding doet
wantrouwen en dat hij daarom op de vlucht slaat met het geloof: „Hij schopt
dus allebei zijn ladders weg en zit op een wolk bij de hemelpoort" 22).
Na dit alles zou ik willen eindigen met Broms karakterisering van Sean
O'Faolain, „de wilde Ier", zoals hij hem noemde:
„De schrijver is iemand, die Ofwel invallen eruit flapt Ofwel geraffineerd
zoekt naar schokkende woorden. Als we hem zijn psychologie zouden betalen,
konden we hem een sadist van het woord noemen. Is het geen loutere temperamentsuiting om Newmans oordeel over kunst zo goed als altijd 'deplorable' te
noemen? 23 ). Hier komt de schrijver Quist 'background' te kort, zoals hij Newman verwijt 24). Wat betekent voor Newman tenslotte milieu, omstandigheden,
als het op de zuivere Openbaring aankomt, die boven tijd en plaats uitgaat ?
Zou Paulus, zou Augustinus zich daarin verloren hebben? Ze schreven geen
romans, ze schreven zelfs geen geschiedenis, ze schreven wat geen oor gehoord
en geen oog gezien heeft".

Newman als dichter
In zijn boek over de Oxford Movement drukt de Engelse schrijver Shane
Leslie een gedicht af, dat de datum draagt 21 oktober 1845 25). Het wordt door
hem aan Newman toegeschreven en zou Newmans gevoelens ten opzichte van
Oxford weergeven, enkele weken nadat hij de anglicaanse Kerk verlaten had.
Het origineel is gevonden onder de nagelaten papieren van de literator Mark
Pattison en wordt in Oxford in de Bodleyan Library bewaard. Shane Leslie
merkt in een voetnoot op, dat dit gedicht, ondanks enkele mooie passages, de
dichtersreputatie van Newman niet zal verhogen. Klaarblijkelijk was het haastig

20) ... its revelation of the powers and vagaries of reason falling unto unreason,
and unreason masquerading as reason, and reason sensibly aware of its limitations
and functioning within them; and, perhaps, in the end, we will feel that the only
certainty is with the artist or the mystic for whom all language dilates ultimately
into a symbol. O.c. pp. 228 - 9.

21) De beschuldiging van modernisme en fideisme is reeds lang geleden en vaak
weerlegd o.a. door Dr. Ahaus, in Ned. Kath. Stemmen, 1908, pp. 202 - 210, 227 - 239;
E. Przywara, in Stimmen der Zeit, maart 1922, pp. 443 - 51; J. F. Cronin, in zijn werk
Cardinal Newman: His Theory of knowledge, 1935, pp. 99 102; A. J. Boekraad,
in Bijdragen uitgegeven door de ...
Noord- en Zuid-Nederlandse lezuieten, 1947,
afl. 1, pp. 69 88.
22) O.c. p. 230.
23) O.c. p. 156, voetnoot.
24) O.C. p. 188.
25) The Oxford Movement. 1833 to 1933, by Shane Leslie. London 1933. pp. 117 119.
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neergeschreven. Toch had Leslie het afgedrukt, omdat het een diepe blik schonk
in Newmans zieleleven onmiddellijk na zijn bekering. Hier volgt het:
The Changed Mother
So Oxford, once thy dear old towers
Again to-day I see,
Each time looks like the last, tho'oft
I yet may visit thee.
But thou art changed, my Mother dear,
On me why look'st thou so?
I scarce did think thy ancient smile
Could clouded be with woe.
I scarce did think the time could come
When I should talk of you,
As of some town I once had seen,
But cared no more to view.
Am I then changed, or is it thou?
Friends are not as we parted —
False friends look cold, tho' friends of youth,
True friends look broken-hearted.
Yes, friends of youth r long, long ago -When sixteen lightsome summers
Had scarce passed o'er our careless heads
It well may overcome us.
Boyhood, youth, manhood! what a dream
Of memory is expanding --Year after year, thou, solemn guide,
Me to the grave was handing.
What studious nights — what gatherings gay
What careless prayers or burning —
What journeys long — what journeys short —
What deeds deep penance earning!
What words I heard — what words I said
Throughout the long years nine
What sinners knew -- what holy men -How vast a reckoning mine!
What shall I do? 0 wither go?
-- There was one who did guide me
But thou, changed Mother, tho' still dear,
Hast frowned him from beside me.
Changed Mother! brethren yet I have,
Beloved like my own brother —
But those my angels sweet, will go -Of them too thou art mother.
Goodbye! changed Mother, oh goodbye!
We part not in unkindness:
I half began these silly words
In anger
'twas my blindness.
I know that there are saints in heaven,
And Christ the ship doth keep —
Oh blessed saints! ye woke your Lord
From that mysterious sleep.
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Oh blessed saints! I am fast bound
By sins of youthful days —
Ye could unbind the graveclothes once
Of him your Lord did raise —
I know there is one Mother yet —
(Changed Mother! dolt thou not know?)
Who never bade a sorrowing child
In hopeless sorrow go.
I know that I am not alone:
Her prayers ascend each hour —
I think, Oh Thou my soul doth love,
She has Thy heavenly dower.
Oh Blessed Lord! May I and mine
Be with the One True Mother —
Then what Thou wilt — Lo, gift of Thee
I cannot ask another!
Trin. Coll.
October 21 st, 1845.
Ik kon niet geloven dat Newman zo iets geschreven zou hebben. Hier en
daar is het ritme onregelmatig, op het stuntelige af. Op andere plaatsen zijn de
regels gezocht en niet veel meer dan knutselwerk. Daarbij warden de gedachten
soms omslachtig en duister uitgedrukt. Tenslotte was Newman heel anders
gestemd, onmiddellijk na zijn bekering.
Newman heeft vele verzen geschreven. Dichten was voor hem een ontspanning. In het oratorium van Birmingham liggen vele gedichten in handschrift,
met latere correcties erbij. Ik heb ze alle doorgelezen in verband met mij n studie
over zijn inwendig leven. Maar geen enkel ervan, zelfs zonder de verbeteringen,
was ook maar bij benadering zo minderwaardig als dit.
Daar komt nog bij, dat het niet ondertekend is, maar wel de plaats en de
tijd van de samenstelling aangeeft, nl. Trinity College, 21 oktober, 1845. Nu
woonde Newman sinds 1842 in Littlemore en ging zelden naar Oxford. Hij
had tij dens de Oxford Movement als fellow van Oriel College kamers in dat
college bewoond. Het is daarom zeer vreemd, om niet te zeggen onmogelijk,
dat hij twaalf dagen na zijn overgang in Trinity College dit gedicht zou geschreven hebben.
Het gedicht spreekt van „sixteen lightsome summers". Newman woonde in
Oxford van 1817 tot 1842. Er is in die tijd geen periode van zestien jaar aan
te geven die bijzonder „lightsome" was, integendeel. Wel ging hij op zestienjarige leeftijd in Oxford studeren. Dit zou de „sixteen" kunnen verklaren, maar
ten eerste werd hij in de winter geboren en ten tweede waren die eerste zestien
levensjaren niet onverdeeld „lightsome".
In Birmingham bewaart men nog Newman „Private Diary", waarin hij
noteerde wat hij elke dag deed, welke bezoekers hij ontving, aan wie hij brieven
richtte, enz. Op 21 oktober 1845 staat alleen: Walker door Mr. Newsham in
de Kerk opgenomen. Coffin and Collyns brachten een bezoek". Geen vermelding over een wandeling van Littlemore naar Trinity College.
De regels: „Brethren yet I have, beloved like my own brother" 26), insinueren dat de schrijver e'en broer had. Newman had twee broers, Francis en

26 ) In couplet 10.
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Charles, en aan geen van beiden kon hij in die tijd met bijzondere genegenheid
denken.
Toch waren er verschillende gegevens die v6Or het auteurschap van Newman
pleitten. De bibliothecarissen van de Bodleyan Library hadden het originele
manuscript al geruime tijd onder glasbedekking uitgesteld met het onderschrift:
Autograph poem by Cardinal Newman composed after his conversion to Rome
and addressed to Oxford. Ook Brom liet mij weten, dat hij er geen bezwaar in
zag om het gedicht aan Newman toe te schrijven. Hij herkende Newmans toon.
Verschillende motieven waren echte Newman-motieven, zoals de Kerk als
moeder in de laatste coupletten, „friends parted", „angels sweet", en niet
minder de autobiografische elementen.
De enige oplossing zou zijn een fotocopie aan te vragen en het handschrift
te vergelijken met Newmans erkende autobiografische geschriften in het archief
van Birmingham. Nu is Newmans handschrift in de loop van de jaren sterk
gewijzigd. Ik zou dus een erkend geschrift uit 1845 naast de fotocopie moeten
leggen. Toen deze tenslotte in mijn bezit kwam en ik het handschrift vergeleek
met ,een gefotografeerde pagina uit Newmans private diary van 1845, 'bleek
er niet het minste verschil te bespeuren.
Dit scheen beslissend. Toch kon ik niet geloven in Newmans auteurschap. De
mogelijkheid was niet uitgesloten dat Newman dit gedicht had overgeschreven.
Verschillende vrienden waren met hem tot het katholicisme overgegaan of
stonden op het punt katholiek te worden. Vanzelfsprekend zouden zij gemakkelijk hun intieme gevoelens aan hun sympathieke leider meedelen. Getroffen
door de inhoud van dit gedicht, kon Newman een copie gemaakt hebben.
Nu had ik in de onuitgegeven correspondentie van Newman een brief van
zijn hand aan pater Dalgairns ontmoet, gedateerd 15 maart 1856, waarin hij
vertelt, dat er nu al zeven oud-studenten van Trinity College katholiek geworden
waren, nl. Ornsby, Scott, Neville, Patterson, J. Bowden, Coleridge en hijzelf.
Hier maakte ik de archivaris van de Newman-papieren opmerkzaam op. Naar
aanleiding hiervan stelde deze een nauwkeurig onderzoek in naar de zes mogelijkheden. En nu bleek dat de eerste van de reeks, Robert Ornsby, op zestienjarige leeftijd — sixteen lightsome summers — zijn studies in Oxford begonnen was, en wel in 1836. Hij woonde er nu negen jaar, de „long years nine"
van het achtste couplet. In 1843 was Ornsby fellow geworden aan Trinity College. Hij had er dus kamers en vandaar die plaatsaanduiding bij de datum.
Ornsby was een volgeling van Newman, ging zelf pas over in 1847, daarom
kon hij schrijven, onmiddellijk na de overgang van de leider: „Wat zal ik doen?
Waarheen zal ik gaan? Er was iemand, die mij leidde. Maar gij, moeder die
veranderd zij t, hoewel nog dierbaar, gij hebt hem door uw dreigende blikken
van mij weggedreven" 27). Hij dacht blijkbaar, dat Oxford door de acties
tegen de Oxford Movement Newman had verjaagd. Tenslotte, dit gedicht was
gevonden bij de papieren van Mark Patterson, die in 1845 een intieme vriend
van Ornsby was.
Het gedicht zelf wordt nu veel begrijpelijker. Het geeft de teleurstelling
weer, waaronder de schrijver Iced, omdat Oxford niet langer de goede, beminnelijke moeder was van voorheen. Godsdienstige meningsverschillen hadden een
ingrijpende verandering veroorzaakt. Vrienden waren van elkaar vervreemd.
27 ) Couplet 9.
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Hijzelf had vele vrienden verloren. Het beeld van een moeder doet hem denken
aan een andere moeder, ofwel de universele Kerk, waarvan de anglicaanse Kerk
in zijn ogen een vertakking was, ofwel de H. Maagd, zijn hemelse moeder, die
hij ander invloed van de Oxford Movement heeft leren beminnen. Als hij
slechts lid is van de ene, universele Kerk, of, wat op hetzelfde neerkomt, als hij
slechts Maria's kind is, dan zal hij kunnen berusten. Dat is Ornby's toestand in
1845, niet die van Newman.
Want het is moeilijk in dit gedicht de uiting van een pasbekeerde to lezen.
Waar is de vreugde om het bezit van de voile waarheid? Waar is de vreugde,
de twijfelloosheid, de rust, die Newman na zijn overgang genoot? Er is geen
spoor van de veilige haven na een hevige storm. Integendeel, er is onrust,
twijfel, verdriet.
Zo is het raadsel opgelost en de legende van Newmans rijmelarij hopelijk
de wereld uitgeholpen. De Bodleyan Library, die op mijn interne kritiek niet
wilde ingaan, luisterde wel naar de archivaris van het oratorium, nam het gedicht onder het glas vandaan, en publiceerde in haar tijdschrift de resultaten
van onze studie 28).
28 ) A Poem Wrongly Ascribed to Newman, by C. S. Dessain, in: The Bodleyan
Library Record, augustus 1960, pp. 583 6.

De historische geologie
als fundament van Teilhard's denken
H. JANS S.J.

z

OWEL vrienden als tegenstanders van Teilhard de Chardin besteden, ons
inziens, vaak te weinig aandacht aan de wetenschappelijke basis van zijn
gedachte. En het is gaandeweg mijn vaste overtuiging geworden dat veel onbegrip of misverstand ten langen leste te wijten is aan een al te geringe vertrouwdheid met dit feitelijke en principiele fundament van zijn denken.
Onmisbaar voor een juist begrip
Teilhard wordt vaak beoordeeld of veroordeeld vanuit een exclusief theologisch of metafysisch standpunt. Men kan er de theoloog of metafysicus geen
verwijt van maken, dat hij geen wetenschapsmens is: het domein van het
menselijk kennen heeft zich zo uitgebreid, dat ieder zich in de praktijk tot een
begrensd gebied ervan moet beperken. Maar het volstaat niet dat men zich
terdege van deze grenzen der persoonlijke competentie bewust is: er is meer
vereist, om zich over het andere gebied een gefundeerd oordeel te kunnen
vormen. Een bepaald minimum aan informatie is onmisbaar, wil men een juist
en genuanceerd inzicht verkrijgen in de typisch wetenschappelijke activiteit en
de daaruit voortspruitende mentaliteit. Dit strikte minimum is al te vaak afwezig.
Meestal warden van de wetenschappelijke studies alleen de zg. algemene
conclusies vluchtig doorgelezen: het studiemateriaal zelf, de feiten en hun op
het eerste gezicht verwarrende veelvuldigheid, schrikken af en warden voor een
'voldoende' begrip van de zaak als irrelevant beschouwd. Op deze wijze heeft
men zich zelf van meet af aan verhinderd, door te dringen in het specifiek
karakter van de wetenschappelijke methode, die vooral in de geologie en de
biologie op zulk pregnante wijze inductief is. De bewijskracht en de evidentie
van deze redeneringsvorm kan men slechts vatten als men de inductie, zij het op
vrij summiere maar toch werkelijke wijze, zelf mede voltrekt. De evolutiegedachte, in haar ruimste betekenis, wordt inderdaad niet uit algemene principes of uit een strikt inwendige ervaring gededuceerd, ze wordt gesuggereerd
door de convergentie van systematisch geordende feiten uit zeer vele, verschillende gebieden van de wetenschap.
Dat de filosoof en theoloog enerzijds en de wetenschapsmens anderzijds in
concreto ook interesse hebben voor de gebieden die niet rechtstreeks tot hun
competentie behoren, is natuurlijk normaal. De vruchtbare dialoog, die men zou
mogen en kunnen verwachten, is echter in de meeste gevallen een dovemansgesprek geworden. Wanneer een wetenschapsmens zich al eens op filosofisch
of theologisch terrein waagt, en zich daar tot onhandige of verkeerde uitdrukkingen laat verleiden, — of uitdrukkingen die wellicht volgens andere dan de
Dit artikel is een enigszins verkorte versie van een lezing gehouden op het XXVe
Vlaams Filologencongres, te Antwerpen, mei 1963.
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kIassieke categorieen te interpreteren zijn dan breekt er meestal in de competente kringen een storm van verontwaardiging los: hoe is het mogelijk dat
zulk een verstandig man de meest elementaire principes ignoreert! Jammer
genoeg realiseren deze kringen zich al te weinig dat het omgekeerde minstens
even frequent gebeurt: ook zij breken vaak de staf over wetenschappelijke
begrippen en opvattingen met zulk een gebrek aan, kennis en competentie, dat
de wetenschapsmensen met even luid misbaar kunnen uitroepen: hoe is het
mogelijk dat verstandige mensen . . . ! Het globale resultaat van dit dovemansgesprek, dat nu al enkele eeuwen aan de gang is, is een onderlinge vervreemding van de geesten, die vaak ontaard is tot een verholen of openlijk wantrouwen. De enige mogelijkheid om conflicten te vermij den scheen een soort
coexistentie te zijn tussen de verschillende, duidelijk afgebakende gebieden.
De dialoog werd vervangen door het recht van ieder in het bijzonder om op het
gebied van zijn strikt gelimiteerde competentie een monoloog te debiteren. Dat
dit systeem in de praktijk door geen van de partners vol te houden was, is te
danken aan de gelukkige omstandigheid dat de menselijke geest een is en zich
niet neer kan leggen bij een als definitief gepostuleerde fragmentatie van zijn
persoonlijke visie op de totale werkelijkheid, hoe nuttig en noodzakelijk de
beperking van de feitelijke competentie ook mag zijn. Het hele werk van
Teilhard moet gezien warden in het perspectief van deze dialoog. Hij werd door
Teilhard ingezet van uit het domein, dat van katholieke zij de haast traditioneel
verwaarloosd was: de wetenschappelijke competentie.
De lectuur van Teilhard vereist dus een elementaire propadeutica, en dit op 'n
dubbel niveau: dat van de informatie en dat van het contact met de werkelijkheid. Wie Teilhard wil lezen, moet ten minste een goed werk over de geschiedenis van het leven op aarde hebben doorgemaakt. En niet alleen uit boeken
moet hij dit lezen: hij moet een goede paleontologische of antropologische
verzameling bezoeken of de natuur in trekken op plaatsen waar hij iets van het
geologisch verleden kan zien. De ervaring leert dat dit zichtbare en tastbare
contact met de documenten zelf onmisbaar is als correctief op onze al te eenzijdig op lectuur gebaseerde intellectuele vorming. Als ze eerlijk zijn, zullen
vele mensen bekennen, dat de mooie tekeningetjes en schema's in een boek diep
in het sceptisch onderbewustzijn twijfel wekken aan de werkelijkheid van al
die dode dingen. Vanzelf rijzen dan vragen als: wat maken die geleerden Loch
een drukte over de vondst van een kies in een bepaalde laag! Die 'drukte'
begrijpt men pas, als men zich eens de visu overtuigd heeft, hoe innig een zo
functioneel apparaat als het gebit verbonden is met de levenswijze van het
levend organisme, en dat de aanwezigheid van zulk een kies in een sediment
van een bepaalde ouderdom inderdaad wijst op het bestaan van dit soort organisme in die bepaalde periode.

De historische geologie
Geologie en biologie ontmoeten elkaar op het domein van de paleontologie en
uit een voortdurende wisselwerking van beiden kan een geschiedenis van de
aarde en van het leven op aarde worden opgebouwd. Deze geschiedenis is het,
die wij als historische geologie in de ruimste betekenis van dit woord, het
fundament van Teilhard's denken noemen.
Historische geologie is een vakterm van geologen: het is dat aspect van de
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geologie waarin alle andere als het ware culmineren. De historische geologie
geeft een zo volledig mogelijk relaas van de opeenvolging in ruimte en tijd van
de gesteenten aan de oppervlakte van de aarde. En deze studie bevat, van of een
bepaald tijdstip op een beslist onvermijdelijke wijze, tevens het relaas van de
opeenvolging in ruimte en tijd van de fossielen, resten van levende organismen
die in deze gesteenten voorkomen. Daaruit blijkt onmiddellijk dat de historische
geologie een, in onze tijd van specialisatie in het onderzoek, wel erg uit de
mode geraakte vorm van overkoepelende wetenschap is, die op een ruime en
innige samenwerking van vele specialisten aangewezen is. Waar deze samenwerking bestaat, heeft de historische geologie iets bewaard van het oude ideaal
van een scientia universalis, de wetenschap van een rijk gedifferentieerde maar
toch werkelijke totaliteit. Daarom doet de historische geologie een uitdrukkelijk
beroep op de zin voor samenhang en synthese. Een wereldvisie opbouwen op
grand van een zeer particulier gebied van wetenschap is een hachelijke, zo niet
onmogelijke onderneming. Het is dan ook, zo menen wij, Been toeval of willekeur, maar bijna een door de bijzondere aard van deze wetenschap zelf gegeven
vanzelfsprekendheid, dat de wetenschappelijke aanleiding tot (en het vertrekpunt van) de wereldvisie van Teilhard de historische geologie moest zijn, aangezien deze wetenschap niet op bijkomstige maar op essentiae wijze door hair
totaliteitsaspect wordt gekarakteriseerd en bepaald.
Zelfs indien wij voorlopig abstraheren van het paleontologisch dement, dan
nog is de geologie op een oorspronkelijke wijze bij het fysisch en chemisch
onderzoek van de gesteenten gelnteresseerd. Reeds bij de systematische ordefling van het studiemateriaal dringt zich als meest opvallend en belangrijkste
dassificatieprincipe de genese van het gesteente op. De zg. sedimentgesteenten
zijn de onmiskenbare getuigen van wereldwijde processen van erosie en sedimentatie, die dan weer verschillen volgens het klimaat en het milieu waarin ze
plaatsvonden, en die in nauw verband staan met periodisch optredende gebergtevormingen. Terwijl fysica en chemie op de eerste plaats de natuur van het
atoom en de onderlinge wisselwerkingen van de atomen in moleculair of
kristallijn verband bestuderen, volgens naar believen herhaalbare processen,
gebruikt de geologie al deze kennis om de feiteliike en uniek'e wordingsgeschiedenis van het aardoppervlak to reconstrueren. De geologie beschouwt de gesteenten als documenten uit het verleden, aan de hand waarvan zo nauwkeurig
mogelijk de tijdelijke opeenvolging wordt gereconstrueerd van de verdeling van
land en water, van verschiliende klimaat- en landschaptypes zoals ze in feite in
een enkele wordingsgeschiedenis zijn voorgekomen. M.a.w. de geologic bestudeert hoe onze aarde voortdurend is veranderd. En het belangrijkste inzicht dat
bij deze studie met onnoemelijk veel moeite werd verkregen, was het besef dat
dit proces, naar menselijke maat gemeten, onvoorstelbaar langzaam is verlopen.
Het kemstuk van de geologische visie op het verleden is de geleidelijkheid van
de menigvuldige veranderingen. Geen snelle opeenvolging van catastrofale
gebeurtenissen, maar zeer geleidelijke veranderingen, volgens processen die we
ook thans nog kunnen waarnemen en bestuderen.
Intussen werd het documentkarakter van de gesteenten door de studie van de
radioactiviteit op een onvermoede wijze bevestigd: de mineralen die radioactieve
elementen bevatten dragen a.h.w. een tijdmeter in zich. Uit het stadium dat het
onomkeerbare desintegratieproces thans heeft bereikt, kan de absolute ouderdom van het gesteente bepaald worden.
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Reeds op dit niveau dus, dat wij dank zij de aanvankelijke abstractie, de
anorganische ontwikkelingsgeschiedenis van de aarde zouden kunnen noemen,
vinden wij een van de meest fundamentele gedachten van Teilhard terug: die
van de geleidelijkheid in een onophoudelijke verandering.
De biologische grondslagen
Zoals we reeds zagen, is de historische geologie in feite niet denkbaar zonder
de paleontologie. Deze op haar beurt kan slechts juist geinterpreteerd worden
in functie van de biologie. Daarom is het nuttig, eerst na te gaan in welke zin
de moderne biologie, als studie van de levende wereld zoals die nil is, op oorspronkelijke wijze weer de fundamentele gedachte van geleidelijke, nauwelijks
merkbare overgangen suggereert tussen gebieden, die traditioneel — intuitief ?
— duidelijk gescheiden werden: het gaat om de grens tussen niet-leven en
leven, tussen plant en dier, tussen dier en mens, althans in de mate waarin ook
de mens, als meetbaar object, voorwerp kan en mag zijn van biologisch en
fysisch onderzoek. De biologie wordt geconfronteerd met het probleem, welke
(wetenschappelijke) betekenis te hechten aan het onderscheid tussen zg. lag'ere

en hogere vormen van leven.
Het blijkt een uiterst hachelijke onderneming te zijn, biologie en fysica
(welke laatste wetenschap principieel en methodisch de levensverschijnselen als
zodanig uitsluit) uit elkaar te houden, aan de hand van een absoluut geldende
definitie van het verschil tussen niet-leven en leven. 134 het formuleren van een
zo nauwkeurig mogelijke quasi-definitie van het levende wezen, moet de bioloog wel begrippen gebruiken die de meer 'positief' ingestelde fysicus gemakkelijk als wetenschappelijk ontoelaatbare filosofische contaminaties beschouwt.
Als experimentele wetenschap moet de biologie inderdaad voor een dergelijke
contaminatie op haar hoede zijn; maar tevens moet zij, uit wetenschappelijke
eerlijkheid, het onmiskenbaar anders-zijn van het levend wezen respecteren.
Welnu dit anders-zijn heeft een dubbel aspect: het levend organisme is een
bijzondere fysico-chemische structuur (waarin o.a. protelnen en nucldnezuren
een essentiele rol spelen) en het doet wat, het reageert op unieke en karakteristieke wijze op zijn buitenwereld: het handhaaft zich en groeit door middel van
assimilatie, vertoont prikkelbaarheid en aanpassingsvermogen, plant zich voort
door zijn eigenschappen op nakomelingen over te dragen. — „Het leven is
altijd gebonden aan scherp omlijnde eenheden, die we enkelingen of individuen
noemen, en die een nagenoeg constante en gewoonlijk zeer samengestelde structuur vertonen. Van de mens, de olifanten en de walvissen, tot de insecten, de
poliepen en de amoeben, en van de dennen en eiken tot de grassen, de wieren
en de eencellige organismen kunnen we in de uitwendige vorm even goed als
in de anatomische, de histologische en de cytologische bouw de aanwezigheid
van kenmerkende structuureigenschappen en van daaraan gebonden oecologische eigenschappen vaststellen. Niet-levende voorwerpen bezitten in het algemeen geen duidelijk omschreven individualiteit . Er is echter 66n groep van
objecten die op anorganisch niveau een voorproef geeft van de scherpe omgrenzing en de regelmatigheid van structuur die kenmerkend zijn voor het levende
individu. Dit zijn de kristallen". (Dobzhansky).
Toch is er tussen de 'individualiteit' van een kristal en van een levend
organisme een zeer belangrijk verschil. Een kristal groeit doordat de deeltjes die
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in de kristaltralie opgenomen worden, als zodanig in het milieu voorkomen en
op het oppervlak van het kristal warden gedeponeerd. Het levend organisme
groeit en handhaaft zich omdat het zich voedt: het voedselmateriaal ondergaat
een reeks van ingrijpende chemische omzettingen voor het geassimileerd wordt,
en dit proses wordt op oorspronkelijke wij ze door het organisme zelf gecontroleerd.
De moderne biologie ontdekte echter ook limietgevallen en limietsituaties.
Als limietgeval ontdekte men de virus-fen, die in kristallijne vorm kunnen verkregen worden, maar die tevens, in een gepaste gastheer, alle tekenen vertonen
van een organische groei met auto-reproductieve eigenschappen. Als limietsituatie beschouwen wij de verschillende goed gedocumenteerde gevallen van
antibiosis, of terugkeer tot de typische levensactiviteit van organismen die weken
of jaren of eeuwen lang in volkomen uitgedroogde toestand werden bewaard.
Deze proeven schijnen erop te wijzen, dat zolang een bepaalde fysico-chemische
structuur maar bewaard blijft, ze ipso facto weer gaat leven, wanneer ze in een
gunstig milieu wordt teruggeplaatst. AI deze feiten werpen wel een zeer verhelderend licht op het probleem van het ontstaan van het leven. En dit is een
wetenschappelijk probleem, aangezien het uit overwegingen van astronomische
en geofysische aard vaststaat dat er niet altijd leven op onze aarde is geweest:
het leven heeft eenmaal een aanvang genomen.
Wanneer het leven eenmaal daar is, vragen we naar de betekenis van het
onderscheid tussen plant en dier, of meer in het algemeen naar de zin van het
onderscheid tussen lagere en hogere levensvormen. Op het eerste gezicht lijkt
dit onderscheid wel een eigenaardig waarde-oordeel, waarvoor het wel eens
moeilijk zou kunnen blijken echt wetenschappelijke criteria aan te leggen. Het
is in alle geval onbegonnen werk alle levende wezens in een opgaande lijn,
van lager tot hoger, te willen classificeren. En toch is er in elke groep, en
volgens de groepen onderling, zo iets als meer en minder ontwikkeld aanwezig,
hoe noodzakelijk het ook blijft deze rangorde in concrete gevallen met een
'esprit de finesse' te evalueren. En de criteria van de biologen mogen nog zo
verschillend geformuleerd warden, ze komen alle tenslotte neer op dezelfde
fundamentele overweging. En deze gaat uit van wat we als typerend voor het
leven als zodanig hadden ontdekt: een ingewikkelde grondstructuur, maar dan
werkel0 geIntegreerd tot een min of meer uitgesproken individualiteit. Wanneer we van uit dit standpunt de levende organismen van een bepaalde groep,
of verschillende groepen, met elkaar vergelijken, ontdekken we gevallen genoeg, waarin we aan hoger t.o.v. lager de bijzondere betekenis kunnen geven
van toenemende differentiatie (en ingewikkeldheid) van tegelijk harmonisch
geintegreerde structuren, gepaard gaande met een toenemende onafhankelijkheid en individuele autonomie. In die zin ervaren wij in het algemeen terecht
de dieren als de meerdere van de planten, ofschoon het wel duidelijk is dat de
hoogst ontwikkelde planten niet het dichtst staan bij het laagst ontwikkelde
dier. Het zal ons evenwel niet meer verwonderen te vernemen, dat op de lagere
niveaus de grenzen wel eens zeer vaag warden, en dat er weer limietgevallen
zijn, waarin ook het onderscheid tussen plant en dier aan die fundamentele wet
van de geleidelijke overgang gehoorzaamt, welke we hier weer ontdekken als
een wetenschappelijk gegeven en als een fundamentele Teilhardiaanse gedachte.
Het is inderdaad evident, dat de zo even behandelde feiten de inspiratiebron
zijn van centrale Teilhardiaanse begrippen. Het lcven is werkelijk een nieuwe
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dimensie in de stoffelijke wereld, maar het is niet een van buiten of toegevoegde
wezensvreemde dimensie. En de kenmerken van het levend wezen zijn: een in
de anorganische wereld ongekende corn plexiteit, gepaard gaande met een oorspronkelijke individualiteit, een dynamische eenheid, een soort 'zelfheid' die
Teilhard 'le dedans' noemt, Tinteriorite of 'la conscience'. Met het ontstaan
van het leven wordt er dus werkelijk een drempel (un seuil) overschreden,
maar de nieuwe dimensie is niet 'uit de hemel gevallen': ze is, om nogmaals de
woorden van Teilhard te gebruiken, ontstaan als emergentie van verscheidene
in de anorganische wereld aanwezige, convergerende dynamismen. Het levend
wezen is een aparte structuureenheid, maar dan een die werkelijk nit niet-levende structuren ontstaat, welke ook de filosofische of theologische implicaties zijn
die in dit 'ontstaan-uit' wellicht 'bevat liggen. Het 'bewustzijn', in de ruimste
betekenis die Teilhard aan dit woord geeft, laat een verschil aan intensiteit toe
en drukt de relatieve autonomie van het levend wezen uit, zoals die zich uit in
nog weinig gedifferentieerde verschijnselen van prikkelbaarheid van een amoebe, of de ingewikkelde processen die terecht een afzonderlijke studie verdienen,
als de dierenpsychologie. De nieuwe dimensie van het leven, in de oorsprong
nauwelijks merkbaar, neemt inderdaad pregnante vormen aan, in verschijnselen
als de sociale organisatie van de insecten, de paringsdans van de vogels, het spel
van vele zoogdieren.
Tenslotte culmineert deze kwestie van het onderscheid tussen lagere en
hogere organismen in de vraag naar de plaats van de mens in deze orde. Is het
feit dat de mens zich boven aan de top plaatst niet gefundeerd op een antropomorfische hoogmoed, op een althans op het domein zelf van de biologische
wetenschap ,niet waar te maken assumptie, dat de mens ongetwijfeld het hoogste
in deze rangorde is? Het behoorde inderdaad lange tijd, in vele wetenschappelijke kringen, tot de goede toon zich smalend over deze zg. volkomen onwetenschappelijke pretentie uit te laten. Enkele uitzonderingen daargelaten schijnt
deze periode nu wel definitief afgesloten. Ook naar zuiver biologische maatstaven gemeten is de biologische oorspronkelijkheid van de mens een onmiskenbaar nieuwe dimensie in de levende wereld. Maar het erkennen van deze oorspronkelijkheid betekent weer niet dat de mens wordt los gerukt uit het verband
van de rest van deze wereld, waarmee hij onafscheidelijk verbonden blijft.
Deze beide aspecten werden in dit tijdschrift trouwens reeds voortreffelijk
uiteengezet in een artikel van E. Bone 2 ). We citeren slechts enkele zinnen:
„De biologische oorspronkelijkheid van de mens bestaat veel meer in de samenvoeging van talrijke schijnbaar banale en alledaagse factoren (van organische
aard) dit alles vormt binnen de meest algemene evolutieve processus en
binnen de meest zuivere organische continuireit, de voornaamste discontinuiteit
en de biologische oorspronkelijkheid van de mens".

De paleontologische grondslagen
Schijnbaar zijn we door de vrij uitvoerige behandeling van deze biologische
aspecten ver afgedwaald van de historische geologie. Maar het was absoluut
nodig de wetenschappelijke grondslag bloot te leggen van de begrippen over
1 ) E. Bone,
pp. 326-335.

De biologische oorspronkelijkheid van de mens, in: Streven, jan. 1963,
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het Leven, over hogere en lagere levensvormen, over de biologische oorspronkelijkheid van de mens, alvorens deze begrippen toe te passen op de paleontologie, ruggegraat van de historische geologie. Zoals de geoloog, maar dan op zijn
eigen terrein, ziet de paleontoloog er zich door zijn studiemateriaal zelf toe
gedwongen, niet alleen de typische kenmerken van de fossiele organismen zo
precies mogelijk te beschrijven en ze, zo goed en zo kwaad als het gaat, in een
systematiek onder te brengen, maar tevens de chronologische volgorde, waarin
ze voorkomen, als een bijzonder opvallend en essentieel verschUnsel in de totale
studie te betrekken. Ondanks haar fragmentarisch karakter gaf de paleontologie
een ongemeen verruimend perspectief aan de biologie: de waarlijk nieuwe
dimensie van de tijd, van het geologisch verleden.
Op het niveau van de systematiek bracht de paleontologie heel wat organismen aan het licht, die niet alleen schaars bezette vakjes van onze eigentijdse
systematiek met een onvermoede rijkdom aan genera en soorten bevolkten,
maar die tevens, omwille van hun overgangskarakter, de goed afgebakende
grenzen van vele vakjes doorbreken, zo ze al niet, omwille van hun uitzonderlijke structuren, het invoeren van totaal nieuwe systematische eenheden noodzakelijk maakten.
Op het niveau van de chronologie wiizen ontelbare feiten op een min of meer
continue opeenvolging van onderling verwante levensvormen en elkaar opvolgende floristische en faunistische levensgemeenschappen. Zo kunnen verschillende geologische perioden onderscheiden worden volgens de dominantie (door
vormenrijkdom en feitelijke numerieke spreiding) van bepaalde planten- of
dierengroepen. Het is onwaarschijniijk ,dat de paleontologie ooit gegevens
levert over de allereerste levensvormen, aangezien de lagere organismen weinig
kans bieden tot fossilisatie en de oudste gesteenten ingrijpende metamorfosen
hebben ondergaan. Vanaf een bepaalde periode echter, met name vanaf het
Cambrium, zijn de fossiele documenten talrijk genoeg om, in algemene lijnen,
een opeenvolging in de tijd waar te nemen, van uitsluitend mariene samenlevingen (waarin o.a. de vissen achtereenvolgens structuurtypes vertonen die
steeds nauwer bij de huidige aansluiten) en continentale flora's en fauna's,
die elk op hun beurt, een opeenvolging van dominerende groepen vertonen.
In het algemeen verloopt deze verschuiving van dominantie in het voordeel van
een groep, die volgens de boven besproken biologische criteria, hoger ontwikkeld is dan zijn voorgangers. In concreto zijn de verhoudingen erg ingewikkeld:
het is natuurlijk niet zo dat pas na de hoogst ontwikkelde plant, het laagst
ontwikkelde dier verschijnit, of na het hoogst ontwikkelde kruipdier het laagst
ontwikkelde zoogdier.
Niettemin is de globale gang van zaken, zoals die werd geschetst, zo onmiskenbaar, dat deze geschiedenis van het leven op aarde, zoals ze uit de documenten is of te lezen als historische geologie, wel de doorslag geeft voor het aanvaarden van de evolutietheorie in deze algemene zin, dat het na-elkaar-voorkomen in de tijd moet verstaan warden als een uit-elkaar-ontstaan in de tijd.
En voor zover deze geschiedenis ons in de documenten toegankelijk is, vertoont
zij het dubbele kenmerk, van geleidelifke v'eranderingen, die nochtans werkelijk
voeren tot het doorbreken van nieuwe dimensies, die in de volste zin van het
woord het aanschijn van de aarde hebben veranderd. Denken we slechts aan het
verschil tussen een planeet zonder leven en onze aarde; en aan de nieuwe
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gestalte die de mens, als onbetwistbaar dominerende levensvorm, aan de aarde
heeft gegeven.
Laten wij even resumeren. De historische geologie — in de ruimste betekenis,
waarin ik de biologie en paleontologie op een voor biologen en paleontologen
wel wat onheuse manier heb gesubsumeerd! expliciteert de aarde en haar
bewoners als een continu wordingsproces. En, voor zo ver wij kunnen nagaan,
is de wij ze waarop Teilhard deze wordingsgeschiedenis in zijn bijzondere terminologie uitdrukt, juist. Uit de levenloze materie ontstaan structuren met
grotere complexiteit en grotere inwendigheid of 'bewustzijn'. En uit deze organismen met ontegensprekelijk lagere en hogere vormen van bewustzijn ontstaat
een bijzondere levensvorm met zelfbewustzijn, de mens. En dit hele proces doet
zich voor, voor zo ver het wetenschappelijk kan waargenomen en geanalyseerd
worden, als een geleidelijke verandering. Teilhard gaat uit van wetenschappelijke begrippen, maar gebruikt bewust een terminologie met filosofische en zelfs
theologische resonanties, omdat hij als denkend mens de wetenschappelijke visie
zo mogelijk tot op de grand wil doordenken.
De mens in het brandpunt
De (paleontologische) ontdekking die in vele filosofische en theologische
kringen het meest opschudding heeft veroorzaakt en de meeste tegenstand
gewekt, was wel de steeds dwingender constatering dat de zo vaak vermelde wet
van de geleidelijkheid ook gold voor de mens. Tenslotte hadden de verwoede
tegenstanders van elke vorm van evolutie wellicht het vrij duistere maar juiste
voorgevoel, dat wanneer men eenmaal ergens een evolutie aanvaardde, ook de
mens onvermijdelijk in dit proces zou worden betrokken. Er wordt niet ontkend
dat met de mens een nieuwe dimensie in de wereld is verschenen: maar ook dat
is haast onmerkbaar geschied, volgens een proces dat als hominisatie bekend
staat. Het blijkt dat de mens in zijn anatomische verschijningsvorm en in zijn
specifiek menselijke prestaties ook aan de wet van de geleidelijke ontwikkeling
onderworpen was. Het is dus pijnlijk nutteloos, am filosofische of theologische
redenen deze geleidelijkheid te verwerpen en als onomstootbaar zeker te poneren, dat het verschijnen van de mens op aarde, althans voor zo ver dit experimenteel-wetenschappelijk wordt onderzocht, zich noodzakelijk moet manifesteren als een totale breuk, als iets totaal nieuws. De begrippen en argumenten
moeten op hun waarde warden getoetst en naar hun betekenis doorgrond op
het niveau waarop ze ontstaan zijn: en dit niveau is het wetenschappelijk
onderzoek. Wij hebben vooral de nadruk willen leggen op dit goed gedocumenteerde feitelijke karakter van de wetenschappelijke basis. Dit karakter kan niet
zonder meer nietig warden verklaard in naam van een wellicht te weinig doordacht en te weinig genuanceerd principe als: „het hogere uit het lagere doen
ontstaan heeft absoluut geen zin". Want wanneer dit nu toch gebeurt, althans
in de mate waarin het proces experimenteel wordt onderzocht, dan geraakt een
filosofie, met name een creationistische filosofie, in een impasse wanneer ze dit
reeel aspect van de wording niet constructief in haar visie op de ene werkelijkheid integreert.
Zou de in principe wetenschappelijke visie op de geschiedenis van het leven,
welke die van Teilhard is, ons niet veeleer nopen tot een nieuw anderzoek van
de filosofische en theologische implicaties die door deze gedachtegang warden
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opgeroepen? Het is best mogelijk, zo menen wij, dat een filosofie of een theologie, zonder iets prijs to geven van hun wezenlijke autonomie, door deze wetenschappelijke visie warden gestimuleerd tot de ontdekking, de herwaardering of
herziening van sommige specifiek filosofische of theologische begrippen (de
eigen oorzakelijkheid van het geschapen wezen by.), die, zonder dat zij uit de
wetenschappelijke begrippen warden gededuceerd, er toch een werkelijke analogie mee vertonen. Wellicht kan het filosoferen en theologiseren van Teilhard
zelf in een dergelijk perspectief worden gezien. Aldus zou een voor velen
hinderlijke steen des aanstoots kunnen warden weggeruimd: de opvatting namelijk als zou Teilhard op ongeoorloofde wijze zijn wetenschappelijk verworven
begrippen zonder meer op filosofisch en theologisch gebied geextrapoleerd
hebben.
Als oprecht gelovig christen meende Teilhard dat zijn evolutionistische visie
wel degelijk met een authentiek scheppingsbegrip kan harmonieren. Vele personen en instanties zijn er evenwel nog steeds van overtuigd, dat deze visie
onmogelijk met de fundamentele waarheden van een scheppingsleer kan verzoend worden. Onze overtuiging is, dat deze 'verzoening' binnen afzienbare
tijd een dringende noodzaak zal worden, wanneer namelijk in steeds bredere
kringen het inzicht zal rijpen, dat de evolutionistische visie op een onwrikbare
basis steunt.
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H ET

is met de Amerikaanse romanschrijvers in de jaren vijftig een kwestie
van komen en gaan en het heeft er alle schijn van dat de processie zich
voort zal zetten in de jaren zestig. Margaret Mitchell (Gone with the Wind),
Hemingway en Faulkner zijn in letterlijke zin heengegaan; O'Hara, Dos Passos
en James Farrell zijn feitelijk ook reeds verdwenen, al verschijnt er een enkele
keer nog een roman van hen. En er is gezonde twijfel of de Nobelprijs, die
Steinbeck in het ietwat merkwaardige gezelschap plaatste van Sinclair, O'Neill,
Pearl Buck, Faulkner en Hemingway als zesde Amerikaanse prijswinnaar, hem
van een gaande man tot een opnieuw komende man zal maken: wij geloven er
niets van. Maar ook het triumviraat Norman Mailer (The Naked and the
Dead), Irwin Shaw (The Young Lions) en James Jones (From Here to Eternity) hebben met hun eerste (oorlogs-) romans hun korte rol op het toneel
vervuld, en hebben plaats moeten maken voor Selby Foote, Paul Bowles, Truman Capote, Saul Bellows, Gore Vidal, William Styron, Bud Schulberg e.a.
Lezers echter van de Amerikaanse roman die bij willen blijven, zullen nu hun
aandacht moeten richten op Updike, Heller, Stacton, etc.: men Ieze er Time op
rya in het eerste februari-nummer van dit jaar.
De uitzondering op wat we misschien mogen betitelen als het 'optocht-elijke'
van de Amerikaanse romanschrijver is J. D. Salinger, die traag is geweest in het
komen en nog trager in het gaan. Voor vele jonge Amerikanen is er hier nog
geen kwestie van gaan; Salinger is voor hen 'the coming man', en wanneer we
afgaan op wat deze toch reeds bijna vijfenveertigjarige romanschrijver zelf ons
vertrouwelijk meedeelt in zijn jongste werken, is hij allesbehalve van plan in
de nabije toekomst reeds to vertrekken. Het merkwaardige van Salingers verschijnen onder de Amerikaanse romanschrijvers is dat dit niet, zoals bij zovele
van zijn tijdgenoten, gebeurde 'with a bang', een kabaal dat geleidelijk maar
snel afneemt tot een nauwelijks hoorbaar fluisteren. Salinger deed het precies
andersom: hij kwam 'with a whisper', en dit bescheiden gefluister is in de loop
der jaren aangezwollen tot geestdriftige acclamatie door jong-Amerika. In 1951
horen we voor de eerste maal van het boek met de moeilijk verstaanbare titel:
The Catcher in the Rye (voor kenners van Robert Burns heeft hij weinig moeilijkheden; voor wie de poezie van deze Schot niet zo goed kent, geeft de auteur
gelukkig een verklaring in de roman). Het duurt ruim een jaar voor de roman
herdrukt wordt, en langzaamaan wordt klassiek het epitheton dat blijkbaar bij
deze eersteling past. Op het ogenblik staan de zaken zo dat wie The Catcher in
the Rye niet gelezen heeft, nauwelijks recht heeft op Amerikaans burgerschap.
Een Jong student mijmert hier zijn hart stuk (met een lichte adaptatie van,
Salingers advies tot schrijvers) en kwakt het allemaal op papier. Wat er met
hem gebeurt in de achtenveertig uur nadat hij weggelopen is van zijn college,
en de begeleidende reflecties zijn het hart van het boek. Salinger heeft hier de
problemen en de desillusies van de Amerikaanse jonge man en vrouw tij dens
hun studies wel zo zuiver getroffen dat zij zich beide terugkennen in, j a, de
naam dragen van Holden Caulfield. De roman spreekt echter niet alleen de
jonge mensen aan; ouderen hervinden er zichzelf in, en mochten ze hiervoor
52
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werkelijk te oud zijn, dan zullen ze met schrik en ontzetting moeten constateren
dat veel onbegrijpelijks in hun eigen kinderen hier in romanvorm hun wordt
voorgeschateld.
In de dertien jaren die sinds publikatie van dit boek zijn verlopen, hebben we
vergeefs gewacht op de tweede roman. Dit weer in merkwaardige tegenstelling
met velen van zijn collega's, die er niet vlug genoeg bij kunnen zijn om een
beginsucces te laten volgen door wat doorgaans een soort mislukking wordt.
Aarzelend en tastend is Salinger voortgegaan, nu en dan een kart verhaal
publicerend. Tastend schijnt hier het juiste woord; hij zoekt zijn weg nog.
Hij ziet zelf nog niet goed hoe het geweldige raam er uit zal zien, ofschoon hij
wel weet wat er allemaal in verwerkt gaat worden; hij is bezig met detailstudies, hopend dat deze vroeg of last in het geheel zullen passen. En het heeft
er alle schijn van dat hij niet bang is om zulke voorstudies onbenut te laten om
wille van het geheel. Intussen houdt hij zijn bewonderaars in spanning door al
vast vier korte verhalen te geven waarvan met grote zekerheid gezegd kan
worden dat zij deel uitmaken van het raam 1).
Het project waar Salinger nu mee bezig is, is niet zozeer een roman als wel
een kroniek. De kroniek van een Amerikaans half Joods - half Iers gezin, van
vader en moeder Glass en hun zeven kinderen. Vader, tot nu toe een buitenmate zwijgzame figuur, en moeder, door de kinderen rustig Bessie genoemd en
ook wel Fatty, stammen uit het grensgebied van toneel-cabaret en circus; zij
hebben het klaargespeeld om hun vroegrijpe spruiten in hun jeugd als wonderkinderen met het verlossende antwoord op allerlei kwellende vragen te laten
optreden: de een na de ander, en de oudste werd in 1917 geboren en de jongste
in 1935. De verschafte gegevens zijn tot nu toe betrekkelijk schaars: de oudste
Seymour bedrijft na een desastreus huwelijk zelfmoord; nummer twee, Buddy,
door Salinger zijn alter-ego genoemd, is schrijver en leraar van beroep en voert
tot nu toe het hoge woord; volgt de eerste dochter waarvan we weinig meer
weten dan dat zij getrouwd is en moeder van drie kinderen (uit gegevens buiten
de verschenen kroniek om, d.w.z. uit de korte verhalen Down at the Dinghy en,
Uncle Wiggily in Connecticut, zou men nog het een en ander kunnen verzamelen; maar het is te bezien of Salinger zulke gegevens niet verwerpt); in 1923
wordt de tweeling geboren: de ene jongen komt vlak na de oorlog om in Japan
terwijl hij dienst doet in het bezettingsleger, de andere is Karthuizer geworden.
Deze en dergelijke informatie wordt de lezer en passant meegedeeld. Na zeven
jaar komt dan in 1930 Zacharias Glass, gewoonlijk Zooey genoemd; zijn zusje
Frances, met de roepnaam Franny, sluit in 1935 de rij.
De kroniek werd begin januari 1955 geopend in de New Yorker met het
korte verhaal Franny: de jongste dochter, nu twintig, ervaart wat het zeggen wil
niet begrepen te warden door haar verloofde. Ruim twee en half jaar later, in
november 1957, verschijnt het vervolgverhaal Zooey, dat vertelt van de maatregelen door de jongste zoon en moeder Bessie andernamen om de dochter, die
wel erg overstuur is, te redden deels door een uiteenzetting van Franny's godsdienstige moeilijkheden, anderzijds door Bessie's kop kippensoep. Maar tussen
deze twee short stories door verschijnt eind november 1955 Raise high the roof
beam, carpenters, hetgeen ons een verslag geeft van wat er op de trouwdag van
1 ) Franny and Zooey.
Heinemann, London, 1962, 201 pp., 16 sh.
Raise High the Roof Beam, Carpenters - and seymour, an introduction. - Heinemann,
London, 1963, 248 pp., 21 sh.
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de oudste zoon, Seymour, in 1942 gebeurde. Buddy is hier aan het woord, en
deze gaat door met praten in Seymour, an introduction, dat in 1959 verschijnt.
Buddy heeft het daarin enkel over zijn broer: niet wat hij tijdens zijn leven
gedaan heeft; het is enkel een inleiding, voornamelijk bestaande uit herinneringen aan beider jeugd, aan hoe hij er uitzag (ogen, oren, neus, mond, etc. !),
aan wat voor een soort jongen hij nu eigenlijk was.
Dit is tot nu toe alles: Salinger laat echter weten dat hij nog veel materiaal
heeft dat nog uitgewerkt moet warden; zelf werkt hij hieraan als een goed
gesmeerde bliksemflits (zijn eigen beeld) maar 'my alter-ego and collaborator,
Buddy Glass, is insufferably slow'. Intussen kan er niet aan getwijfeld warden
dat een flink percentage jonge en oude Amerikanen ongeduldig zit te wachten
op de volgende aflevering van de Glass kroniek. Waarbij de criticus de vraag
stelt: terecht of ten onrechte?
Wanneer er zulk een grate belangstelling is voor hetgeen Salinger schrijft,
houdt dit in dat hij de lezers aanspreekt. Dit moet eerst in heel letterlijke zin
genomen warden. Niet dat hij nu bepaald aan Fielding of aan Dickens doet
denken die zich periodiek tot de 'geachte lezer' wenden, hem daarbij heel
evident een grate eer bewijzen door hem bij, niet in, het verhaalde te betrekken.
Wel herinnert Salinger ons aan Belloc, die in zijn verrukkelijk reisverhaal
The Path to Rome de lezer niet alleen toespreekt, maar deze zelf ook nu en dan
aan het woord laat: totdat het Belloc op een gegeven ogenblik te machtig wordt
en de lezer met een vinnig 'not a word' het zwijgen oplegt. Bij Belloc is het
echter heel duidelijk een literair trucje, dat net iets te doorzichtig is; want vaak
dient het enkel om de auteur de gelegenheid te geven een grapje te plaatsen.
Bij Salinger is het veel directer, en geintegreerd in de stijI zelf. Het is zelfs niet
louter een kwestie van de lezer toespreken; we vinden duidelijk sporen dat we
leven in de tijd van de ontmoeting en de dialoog, ook van de ontmoeting en
dialoog tussen schrijver en lezer. Sams waarschuwt bij gevolg de lezer de
schrijver dat hij nu moet oppassen, goed moet nadenken, enz.; maar ook wanneer de lezer zelf niet het woord neemt, blijkt uit het antwoord van de schrijver
dat het woord, de suggestie, de bezorgdheid, enz. van de lezer reeds tot uitdrukking is gekomen. We zijn m.a.w. beland bij de tegenpool van de interieure
monoloog, die, zij het in milde vorm, in niet geringe mate ten grondslag ligt
aan The Catcher in the Rye.
Salinger spreekt zijn lezers ook aan door zijn humor. Niet alleen dat zij warden
uitgenodigd om te glimlachen met menselijke zwakheden in de leden van de
Glass clan of hardop te lachen bij zotte situaties, maar in woordkeus, in de
opbouw van een zin en niet het minst in zijn beeldrijke beschrijvingen Licht op
een geestigheid die menigmaal onwillekeurig doet denken aan niemand anders
en niemand minder dan P. G. Woodhouse. Mevrouw Glass is nooit een lezeres
geweest 'in any known latitude of the expression', maar heeft een passie om,
zodra haar dochter-patient even uit bed is, 'to give all the pillows in sight a
therapeutic beating up'. Een Woodhousiaanse tekening vinden we wanneer het
laatste rijtuig in de huwelijksstoet wordt volgeladen, met als slot: 'one by one
from both doors, we all got out of the car — abandoned ship as it were in the
middle of Madison Avenue'. De bekoring om te ver te gaan in dit soort literaire
gymnastiek weet Salinger te weerstaan, zodat het verrassende element de gehele
toon steeds levendig houdt en daarmee een sfeer van verwachting schept. Dit
weet hij ook te bewerken door zakelijke maar zeer evocatieve beschrijvingen
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van simpele handelingen als het uitdoen van een lucifer of het te voorschijn
halen van een kam uit de binnenzak. Wanneer schrijver ons laat weten dat zijn
eerste roman wel tien j aar in de maak is geweest, zal deze lange duur gedeeltelijk op rekening moeten warden geschoven om wat minutieus geobserveerd
werd met even minutieuze zorg tot uitdrukking te brengen.
Salinger heeft ook een greep op het lezend publiek door de creatie van het
Glass gezin. Het opvallende hierbij is dat er, zeker tot nu toe, zo goed als niets
gebeurt. Om deze reden prefereren we kroniek boven roman. Er steekt geen
verhaal in wat hij schrijft. Het is allemaal erg statisch omdat er weinig handeling is. De lezer krijgt heel weinig te zien; hij is nauwelijks getuige van wat er
aan de gang is; hij moet voornamelijk luisteren, en hierbij wordt verondersteld
dat wat de Glass-ouders en Glass-kinderen van belang of interessant vinden, de
lezers dit ook doen: tot zelfs de bijzondere wijze van knikkeren toe! Maar juist
dit kunstig ineen vlechten van op zich hoogst onbeduidende voorvalletjes en
merkwaardigheden in het gezinsleven wekt onweerstaanbaar de indruk dat de
lezer alles moet weten en alles moet meeleven: levendigheid en waarachtigheid
gaan daardoor de gehele kroniek een authentieke kleur geven. En tot zekere
hoogte loopt de lezer er in. Want dat ouders en kinderen echt tot leven komen,
kan niet gezegd worden. We verliezen hierbij niet uit het oog dat het gehele
gezin nog geenszins ten tonele is gevoerd, maar in hetgeen Salinger de lezers
tot nu toe biedt weten zowel de jongste als de nog levende oudste zoon, Zooey
en Buddy, nog niet goed weg met zich zelf. Moeder Bessie, een gehaaide
matrone, neigt naar het karikaturale, en de jongste dochter wordt teveel een
'geval'. We bedoelen hiermede te zeggen dat, niettegenstaande alle voortreffelijke bedoelingen en niettegenstaande alle schijn van echtheid en waarachtigheid, Salinger zijn voornaamste karakter toch schept om een theorie te bewijzen
of een bepaalde visie te illustreren. In dit opzicht kan ze gerust naast Holden
Caulfield geplaatst worden. Wij menen dan ook dat de geweldige belangstelling die naar Salingers boeken uitgaat grotendeels verklaard moet worden uit de
ervaringen die hij zijn karakters laat ondergaan. En hoe zeer hij zijn dedain
voor alle gepsychologiseer en vooral voor alle geanalyseer (vooral door de
psycho-analyse) ook onderstreept, in feite is de auteur bezig met een sociaalpsychologische roman, zeker in The Catcher in the Rye, en, naar het er tot nu
uitziet, ook in de kroniek van de Glass's.
Hij doet dit op voortreffelijke wijze in zijn eerste roman. De jonge mens in
een wereld die veel te groot voor hem is, is briljant getekend. De strijd tussen
opstand tegen een wereld van ouderen die onecht, onwaar, phony is en tussen
het aanvaarden hiervan om wille van de meest simpele levensmogelijkheden is
pijnlijk om te zien. Dat de held bij herhaling de schuld schuift op de situatie
waarin andere mensen, ouders, leraren, mede-studenten, goede en slechte vrouwen, enz. hem plaatsen, heeft iets tragisch-komisch; het is immers voor ouderen
overduidelijk dat eigen woelig groeiproces vergezeld van veel ongeduld, onevenwichtigheid en totaal onbegrip ten grondslag ligt aan noch naar links noch
naar rechts kunnen. Naast het woord phony ligt Holden Caulfield het deelwoord depressed op de lippen bestorven. Zelfs wanneer zijn jonger zusje het
geleende geld niet terug wil hebben en er op staat dat hij het houdt, is zijn
commentaar: 'that depressed the hell out of me', en hetzelfde zusje had de
knaap door wanneer zij hem verwijt: 'you don't like anything that happens'.
Wanneer hij het gelukkig-zijn in zulk een wereld aandurft, en dit gebeurt op
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de laatste pagina, is de theorie bewezen en de visie geillustreerd, en is Holden
Caulfield uitgediend, en kan hij gaan, hetgeen dan ook onmiddellijk gebeurt.
Het korte verhaal Franny, dat een eenheid vormt met Zooey, loopt hiermede
parallel. De jonge vrouw van twintig kan wel spuwen op haar ego, naar haar
eigen getuigenis, en op een gegeven ogenblik ziet het er naar uit dat zij in haar
ego verdrinken zal: ze dreigt een geval te worden van 'le bonheur d'étre malheureux', totdat zij geconfronteerd wordt met het feit dat door wat te doen voor
anderen geluk haar wacht. En hierna kan ook Franny inrukken; ze doet dit ook,
maar ze blijft behoren tot het Glass gezin, en verwacht mag worden dat ze in
een vervolgverhaal weer te voorschijn treedt . . om opnieuw een stelling te
bewij zen ?
We hebben met deze twee voorbeelden mogelijk de indruk gewekt dat
Salinger hevige mate geoccupeerd is met de psychische ervaringen van de
jonge mens op de drempel van eigen volwassenwording, die tevens de drempel
is van een zelfstandig en zelfbewust binnentreden van, en zijn eigen weg vinden
in, de wereld. Dit is echter slechts ten dele juist; Salinger is voor de jonge
Amerikaanse generatie niet een psycholoog die met een fijn pincet de wonden
blootlegt en schoonmaakt van de typische jonge man of jonge vrouw; hij is niet
iemand die alleen maar een diagnose stelt van psychische afwijkingen of vergroeiingen, waarvoor men dan een morbiede belangstelling zou hebben. Salinger heeft nog een andere piil op zijn 'boog. Om het vrij vierkant te zeggen:
Salinger is bezeten van Hamlets beroemde opmerking, gericht tot zijn vriend
Horatio: „there are more things in heaven and on earth, Horatio, than are dreamt
of in your philosophy". Natuurlijk weet hij dit zeer handig te camoufleren, maar
een enkele keer verspreekt hij zich als het ware; waarom gezanikt over mysticism en mystical story, wanneer het uiteindelijk gaat om een soort van homemovie, a love story, pure and complicated? (zie de inleidende alinea's van
Zooey)? Voor de aandachtige lezer komt de preoccupatie voortdurend naar
voren. Negatief ontmoet men hem in Salingers aversie van het amusement dat
het goede yolk door Hollywood en Broadway de mond wordt ingeperst; er is
geen plaats voor oppervlakkigheid in de karakters van Salinger; de ellende
van Franny en Caulfield wordt juist veroorzaakt doordat ze niet willen meesjokken met de rest en weglopen uit eigen leed en eigen raadsels. Het is de
reden waarom er veel geredeneerd en veel gepraat wordt in deze verhalen.
Positief beschouwd, neemt de preoccupatie de vorm aan van het zoeken naar
het transcendente, het godsdienstige, het mystieke. En we begrijpen nu weer
beter waarom Salinger zulk een succes heeft: de leegheid van het leven, die veel
jonge mensen als stuurloosheid en zinloosheid ervaren, wordt hier een verklaring gegeven: er zijn meer dingen hier op aarde dan zich alleen maar voordoen
aan de zintuigen of alleen maar uitgeplozen worden door filosofen, om van de
mannen van 'science' nog maar niet te spreken. Het is bijna onvermijdelijk dat
Salinger hier de betiteling gegeven wordt van existentieel romanschrijver: de
existentie, en de existentie nu en hier, en van deze mensen. Vandaar dat hij
geen behoefte heeft aan, de flash-back, en niets kan aanvangen met de timemachine, of hoe de kunstmiddelen van andere romanschrijvers sinds de oorlog
ook mogen heten. Het is een tastend blootleggen van het mensenbestaan. En
dan zijn we weer teruggekeerd bij wat we boven zeiden: voor dit doel schept
hij zijn figuren; deze staan in dienst van dit zoeken en tasten. Maar we moeten
er aan toevoegen dat hij zijn karakters niet tot poppen reduceert; hij is als
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scheppend kunstenaar groat genoeg om zijn karakters zo levensecht te maken
dat zij nimmer 'typen' worden of ons treffen als in hoofdzaak geschapen om
een these waar te maken. Hierin ligt een stuk van Salingers grootheid. Al maakt
hij de indruk van een j olige praatvaar te zijn en zelfs iets circusachtigs overgenomen te hebben van Pa en Ma Glass, er kan niet aan getwijfeld worden dat
hij een hoogst serieus auteur is, die het moeilijker heeft met de inhoud dan met
de vorm. Hiermede bedoelen we te zeggen dat hij met zijn directe, op-de-manaf dictie van de levendige dialoog wel grotendeels klaar is, maar dat hij allesbehalve klaar is met, laten we het woord maar gebruiken, zijn zending of zijn
boodschap. Hij is heel evident niet tevreden met de weg uit de leegheid alleen
maar aan te geven door een verwijzing naar naastenliefde of, juister in deze
context, medemenselijkheid; „there are more things", en Salinger weet wel dat
het transcendente op godsdienstig terrein ligt, maar de moeilijkheid is dat ,every
body in this family gets his goddam religion in a different package'. De schrijver raakt hier open wonden aan, van de hedendaagse maatschappij, die op zijn
zachtst gesproken bij hem zelf toch nog duidelijke littekenen te zien geven.
Mag men, na deze uiteenzetting, ,bevroeden dat de populariteit van Salingers
hoogst leesbare boeken ook te danken is aan de verblijdende omstandigheid
dat deze auteur nu niet eens alle euvels en alle leed en alle onbevredigd-zijn van
de hedendaagse mens interpreteert in terrnen van erotiek en vooral sexualiteit?
dat men m.a.w. uit een zekere oververzadiging er eindelijk aan toe is om een
boek ter hand te nemen dat nu eens niet het sexuele uitpluist ? Tegelijkertijd
wijst Salingers populariteit ook in de richting dat de psychologische roman die
het hebben moet van analyse, van verwrongen complexen, van trauma's, van
psychosen en neurosen, enz. niet meer bevredigt en de zoekende mens geen
oplossing biedt. Waarmede we allesbehalve willen zeggen dat Salinger een
roman schrijft die direct te maken heeft met godsdienst. Het transcendente
fascineert hem, maar hij weet niet of het transcendente de vorm heeft van
praktizerend christen-zijn, van zuivere mystiek, van oosterse contemplatie, enz.
Vanuit deze hoogten opeens de diepten in: Salinger is vaak rauw van taal,
hij is onberekenbaar in het gebruik van hoofdletters, grillig in het cursiveren
van een woord of van een syllabe in een woord, en hij stoort zich bij tijd en
wijle weinig aan grammatica en syntaxis. Men vraagt zich of waarom. We
zijn van mening dat een der redenen, mogelijk de voornaamste, is dat hij in
geen geval de filosoof of de profeet wil uithangen. Een geforceerde slordigheid
en simpelheid moeten voorkomen dat de lezer ook maar ergens en te eniger tijd
de indruk krijgt met een diep-serieuze artist te maken te hebben. Dan words er
afstand geschapen, dan is de dialoog stuk gemaakt. Hij is de speelse cabaretier,
maar de echte cabaretier teert niet alleen op kwinkslagen; en grapjes houden
vaak veel menselijke wijsheid in zich verborgen. Aldus een samenvattende
indruk van deze belangrijke auteur, die nog aan het begin staat van zijn carriere.
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Schrijverschap
van het schrijverschap
„Hoogseizoen" door Simon Vinkenoog
B. F. VAN VLIERDEN

„Ik ben geen verhaaltjesschrijver!" riep ik geergerd en gekwetst. Wat dan
wel? .... Ik schrijf niet meer wat ik schrijf, maar lees wat u
(p. 36)

A

LVORENS een definitief inzicht te verwerven in de oorspronkelijkheid van
een ganse school jongere schrijvers zal men eerst het buitenland grondig
moeten prospecteren, en de vrees is niet ongegrond, dat er dan vele pseudooorspronkelijkheden als al te klakkeloze navolgingen van buitenlandse voorbeelden zullen te voorschijn treden. Alles wat op dit ogenblik pseudo-automatische schriftuur is, laat te duidelijk de ezelsoren van een systematische nabootsing zien, en de verrassing die ze nog kan, teweeg brengen bij naIeve inlanders
is vaak slechts te danken aan het feit dat de schrijvers een beetje beter op de
hoogte zijn van de Franse of de Amerikaanse literatuur. Het komt er slechts op
aan, zoals die onderwijsmens eens zei, zijn leerlingen een les voor te zijn. We
zijn ten dele onrechtvaardig omdat we precies een artikeltje over Simon Vinkenoog met deze „mise en garde" inzetten, want we bedoelen daar evenmin expliciet deze auteur mee als talrijke andere die tot dezelfde literaire familie behoren.
Men mag het ook niet beschouwen als een collectieve verwerping, alleen is het
nodig met een zekere kritische zin zijn eigen ontroeringen en indrukken als
lezer te beheersen, en te schiften tussen de authentieke accenten van een modern
werk en leengoed dat misschien al te gemakkelijk als authentisch zou willen
doorgaan. Er is zoiets als een collectief jargon ontstaan waarin vele moderne
schrijvers zich uiten, en dat maakt het niet altijd gemakkelijk het persoonlijk
accent, waar zij juist zo een exclusieve waarde aan hechten, te onderscheiden.
Een Hugo Claus ontsnapt voor een goed deel aan deze bezwaren, omdat hij
met zijn rijk en barok taalvermogen zijn persoonlijke stempel op een werk drukt
— we hebben daar onlangs nog op gewezen in een bespreking van De Verwondering maar Vinkenoog heeft niet dezelfde begaafdheid, is eigenlijk veel
krampachtiger, zonder dat men deze krampachtigheid maar onmiddellijk aan
schrijfkramp zou willen toeschrijven. Het zou ten hoogste een schrijfmachinekramp zijn, waarvan op het einde van zijn Hoogseizoen overigens ook sprake is.
Voor de rest is Vinkenoog alleszins explicieter modernist dan Claus, en men
vindt in zijn jongste roman ( ?) een hele reeks kenmerken terug van wat men
de nieuwe roman is gaan noemen. Er is op de eerste plaats de onrechtstreekse
belichting, die ons als het ware een ganse geschiedenis door het oog van een
persoon laat volgen. We zien een jonge kerel, een schrijver, die zowat zijn
standplaats op het Leidseplein heeft, van daaruit ronddolen in de hoofdstad.
Zijn vrouw verwacht blijkbaar een kind en volgt hem, hij houdt ook nog wel
wat van haar, maar is voorts nogal wispelturig en weinig honkvast. Er is een
soort eigen „milieu" waar iedereen zowat op iedereen gelijkt en waar iedereen
iedereen kent. Uiteindelijk accepteert hij toch min of meer dat vaderschap, en
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daar loopt het boek eigenlijk een beetje op uit. Die omzwervingen hebben in
zoverre belang, dat wij als door het prisma van zijn onrustige geest een politicdramaatj e meemaken waarin enkele jonge dope-addicts en smokkelaars in verdovende middelen ingerekend worden. Ten minste als we dat goed verstaan
hebben, want het is allemaal niet zo duidelijk, gezien het nogal fragmentaire
karakter van de onrechtstreekse belichting. Een zekere actualiteit kan men aan
de stof van het verhaal niet ontkennen.
Belangrijker nog dan de onrechtstreekse belichting is de zelfreflexie van de
schrijvende persoon in de marge van zijn bi-focaal verhaal. We moeten aannemen, dat deze bewuste reflexie van de auteur, parallel met zijn „verhaal",
een der wezenlijke kenmerken van de moderne schriftuur is. We hebben daar
eveneens op gewezen in de bespreking van De Verwondering. Het is in zekere
zin typisch voor alle takken van de kunst, maar in de romankunst valt het veel
duidelijker op, omdat we daar de materiele gelijktijdigheid vinden van twee
dingen: een blinde ( ?) overgave aan een schichtige of zoekende ecriture automatique en, a.h.w. als aanvullende correctie daarnaast en daarop, de bewuste
reflexie op het andere deel in andere stijl. „Als correctie" is slechts ten dele
juist. Wat vroeger min of meer harmonisch verenigd was, n.l. een geinspireerd
schrijven dat al schrijvende voor zichzelf en voor anderen (lezers) een zekere
doorzichtigheid verkreeg, wordt in deze schizofrene tijd gesplitst: men hat een
verwarde en duistere ondoorzichtige oerstof van woorden (liefst geen zinnen)
alterneren met een soort commentaar bij het geschrevene, zo men wil bij het
eigen schrijvende schrijverschap. Jets waarvoor een schrijver van vroeger zou
teruggeschrokken zijn, of wat hij op zijn minst als overbodig, of als een gebrek,
zou vermeden hebben. Zo wordt het moderne schrijverschap, ten minste datgene
wat bewust als modern wil doorgaan, een soort schrijverschap over het schrijverschap, en is het, evenals de poesie pure een „PoEzie der Poezie" was, een late
uitloper van de excessen, zo men wil van de extremismen, van de romantiek.
Dit bewuste schrijverschap komt gaarne voor in betrekking met de onrechtstreekse weergave van wat we het centrale romp-verhaal zouden willen noemen,
zodat we vaak een tri-focale roman zullen ontmoeten zoals die precies, volledig
gestructureerd, in De Verwondering te vinden is. Die reductie van het verhaal
tot een rompverhaal is niet zo maar het gevolg van een soort afbrokkeling die
veroorzaakt zou zijn door de scherpe structering of geleding, maar heeft ook
iets te makers met een soort misprijzen voor het zuivere verhaal, het verhaalverhaal zoals een Walschap dat b.v. verdedigde en beoefende. Er bestaat
natuurlijk een verband tussen beide verschijnselen: de nood aan verschillende
excentrische benaderingen van het centrale gegeven onderstelt reeds uiteraard
een zekere voorkeur voor de benadering zelf ten koste van het vertelsel, schrijyen wordt iets methodisch, de verhouding schrijver-werk wordt niet meer
ibepaald door het wat maar door het hoe. En hierbij is (nog) niet de stijl of zo
bedoeld, maar nog slechts het gegeven waartegenover de mens zich als schrijver,
en al schrijvende, bevindt.
Dit schrijverschap van het schrijverschap loopt dan bijna uiteraard uit op een
soort anti-roman, de gebeurtenissen zijn bijkomstig, doch het verslag daarover,
de manier waarop men verslag daarover uitbrengt, wordt naar het centrum
gerukt. Dat maakt Simon Vinkenoog ook waar: wanneer er iets „gebeurt"
noemt hij dat hoofdstuk: „Het lijkt wel een roman!" en het klinkt als een
excuus bij voorbaat. Geen afgeronde gebeurtenis asjeblief, maar het gewetens-
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vol microscopisch inspecteren van eigen sensaties en ervaringen „naar aanleiding van" dat stukje fragmentair gebeuren, en dat gewetensvol en scrupuleusbijna noteren. Het wordt een vlinderen aan de oppervlakte van wat gebeurt.
Zo begint het hoofdstuk „Handen vol vlinders" als volgt: „Er gebeurde inderdaad bijna nooit iets, we leefden in afwachting, bewogen in onze eigen kleine
cirkel, niet grater dan de actieradius van ons eigen vertrouwde lichaam. Met
ons draaien andere mensen hun cirkel. Sams, te zelden, draaien wij een stuk
door de cirkel van een ander heen, die een ander soort cirkel beschrijft. Dan
ontstaat een conflictsituatie, een samenliggen van lichamen, zeker geen revolutie, maar eindelijk gebeurt er dan iets. Niet veel, maar genoeg om er verslag
van uit de brengen. En zelfs dat is aan discussie onderhevig". (p. 139)
Zulke uitlating is, zo men wil, een verdediging en verklaring van een geringe
en als het ware toevallige affabulatie. Er is een soort verzet, of alleen maar
reeds onmacht en abdicatie, een opvallende passiviteit alleszins, die men ook
reeds in De vadsige Koningen van Raes weervindt. Men leeft „in afwachting",
zelfs niet in „verwachting", men laat iets uit zichzelf gebeuren en daarop
reageert men dan. Tenslotte is het het resultaat van een volstrekte beperking tot
de lichamelijkheid, waardoor ook de conflictsituaties beperkt warden tot een
„samenliggen van lichamen". Deze onmacht tegenover het gebeuren vloeit
a.h.w. onmerkbaar over in een verzet tegen het „verhaal" dat immers een eigen
structuur en een inwendige totaliteit zou kunnen krijgen als afgeronde gebeurtenis. Men zou daarvoor uit zichzelf moeten treden, of is het slechts de eerbied
voor elk fragmentje van een ondersteld wezenlijker gebeuren?: „Ongrijpbare
gebeurtenissen, een duister verband, draden waartegen je aanloopt, zonder ze te
zien. Het gebeuren is ongezeggelijk, maar ontegenzeggelijk, woorden schieten
te kart voor het allerbelangrijkste. In de praktijk bruikbare begrippen moeten
overboard gegooid warden, wil men de praktijk gebruiken en begrijpen. Genoeg vivisectie. Men roept am een verhaal, mijn verhaal misschien, geen octaaf
te hoog of te laag, Touter feiten. Een moraal op eigen golflengte". (p. 60)
Naast het duistere wat er in zulke uitlating steekt, is dit wel duidelijk: er is
een soort argwaan tegen de gestructureerde gebeurtenis-in-de-werkelijkheid, die
men met gemeenplaatsen zou kunnen ordenen. En vanuit deze argwaan, welke
de schrijver aangrijpt die vanuit zijn zuivere lichamelijkheid wil leven, — wat
eigenlijk een lyrische houding is, — begrijpt men ook de argwaan tegen het
verhaal dat zijn eigen inwendige structuur zou bezitten zonder dat „ik" er bij
betrokken ben. Het tijdsverloop wordt door het toevallige aaneenrijgen van
lyrische momenten aan stukken gereten, heeft geen eigen autonome waarde
meer en geen inwendige soliditeit, is geen weefsel meer. Alleen het ik telt,
en de buitenwereld treedt slechts toevallig op in de inwendige beleving als
gelegenheid, als aanleiding tot een persoonlijke gebeurtenis die zich dan in de
schrijver afspeelt. Wat men met schrijvers eigen woorden — maar die slaan
dan op de fotografie (o, de camera obscura van het realisme !) — zou kunnen
noemen „de eigen ludieke luciditeit" (p. 120) is inderdaad maar een momentopname van het nauwelijks op de werkelijkheid geopende ik. Er is daarom in
die ganse verhouding een verregaand autisme aanwezig, en het hoofdstukje, het
eerste, der zelfreflexie, krijgt natuurlijk als titel „(Wie ben ik)" (de haakjes
zijn van de auteur.) Die vraag stemt letterlijk overeen met de bezorgdheid van
de leraar De Rijckel in De V erwondering van Hugo Claus, en even letterlijk met
het zinnetje, allereerste zinnetje van de held van Michiels Journal Brut. Dit
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hoofdstukje van Vinkenoog vangt als volgt aan: „Ik ben een kleine lange
jongen. Ik ken de andere wereld nog niet. Ik ben niet anders genoeg. Mijn enige
ervaring gaat nu drie jaar terug en ik kan er alleen maar in domme-grote-mensen-woorden over schrijven en spreken. Nu niet. Niet hier". (p. 34) Dezelfde
weerzin als hierboven tegen pasklare gemeenplaatsen is het corollarium van de
scrupuleuze zorg om de eigen ervaring, en om het eigen schrijverschap.
Het lyrisch principe van de momentopname geldt ook voor de mededeling
van de ervaring met woorden: „(ik) gaf een definitie van de literatuur: 'Onmiddellijk munt slaan uit ontroering' ". (p. 56) Dit is wel een strakke voorstelling van een directe neerslag, die van lyrische aard is. Overigens zal ook het
taalmateriaal zich daarnaar moeten plooien: „Hoe kon ik, die het schrijven als
een beroep uitoefende, nog letters op papier zetten, de meest omslachtige en
langzaam mogelijke bestaande methode van gedachtenoverbrenging, wanneer in
een flits, een miljoenste seconde, duizenden, miljoenen werelden vergingen?"
(p. 37). Eigenlijk betrapt de ik-prozaschrijver zich hier eveneens op de futiliteit van een leven dat in vergelijking met het onmeetbaar grote wel nietig moet
schijnen. De betrekking met de wereld is evenzeer verbroken als de betrekking
met de tijd. Oak de betrekking met een toegankelijk publiek: „Ik weet het niet,
ik weet niet hoe het klinkt als ik het lees en het moet klinken, en resoneren, nu
en later. Het was er al en het zal blijven: elke seconde heeft een reden gehad,
elk beeld een betekenis. Maar woorden zijn woorden, de taal is een tweede, een
derde is de stem en als vierde, niet-bestaande persoon, luisteren de anderen
mee, die het nooit willen geloven: de anderen die de misverstanden in de
wereld brengen, en elk woord misverstaan. Maar dat is hun schuld niet, dat
ligt aan de woorden, de schamele, ontoereikende, verrukkelijke en onmisbare
woorden. — Het publiek bestaat niet". (p. 121)
Deze klacht reikt verder dan de „ellende van het woord" zoals de Haes het
zou noemen, vindt zijn wortels in persoonlijke onmacht en in de ontoegankelijkheid van de anderen. Men ziet hoe de schrijver zich stilaan vastgeschreven
heeft in een volstrekt isolement. Zelfs wordt hij geisoleerd van zichzelf, wat
wel een zeer paradoxaal gevolg zou kunnen schijnen van een paroxistisch
autisme. Zo spruit de onmacht tot een verhaal niet alleen voort uit een vervreemding van het gebeurende, doch evenzeer uit een vervreemding van
's schrijvers eigen zelf: „Wat houdt dit verhaal in, op de keper beschouwd ?
Ik wil iets ander woorden brengen, waarvoor ik zo gauw als ik maar tik, geen
andere woorden weet. Toch heb ik het niet kunnen zeggen. „Jij kunt nu eens
nooit zo een gewoon verhaaltje vertellen" zei Elize en las me voor uit een ander
verhaal.
„Ik ben geen verhaaltjesschrijver!" riep ik geergerd en gekwetst. Wat dan
wel? (Met lage, dreigende stem.) Wat ik dan we]. ben? Mijn verhaal zal
worden misbegrepen; ik denk de lezer vooruit. Ik schrijf niet meer wat ik
schrijf, maar lees wat u leest. Daarmee zou ik geen genoegen nemen, want er
staat niet wat u leest, er staat wat ik niet onder woorden kan brengen". (p. 36)
Hier wordt met zoveel woorden een wel zeer ondoorzichtige situatie belegerd.
Er is hier alleszins de schizofrene kernsituatie aanwezig, waari:n de auteur eigenlijk veeleer al leest wat hij (niet) geschreven heeft. Er is al een voorafgaandelijke kritische instelling aanwezig tegenover wat hij zelf al (op onvolmaakte
wijze) zal schrijven. En tOch transcendeert volgens hem het resultaat alles wat
een verhaal zou kunnen meedelen, want hij vervolgt: „En zoek niet tussen de
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regels, want er staat ook niet meer. Er staat nooit meer dan wat u leest, en daarmee moet men maar genoegen nemen. Maar het bligt niet alleen maar een
verhaal. Als ik evenzovele pagina's verder nog zo schrijf als ik nu doe, ben ik
er zeker van dat het me niet meer kan schelen, wat u bijvoorbeeld (j a, u) er
van denkt". (p. 36) Dit lijkt op een regelrechte uitdaging van de lezer, maar
het is terzelfder tijd een kreet van onmacht, gesproten uit het inzicht van de
onbestaanbaarheid van een publiek.
Wat schiet er de schrijvende schrijver nog over, die geen gebeuren (h) erkent,
die geen publiek kent, die geen woorden heeft, die zijn eigen zelf niet bereikt,
die geen verhaal kan dogen, die dus op een ciland vertoeft van de volstrektste
eenzaamheid. Het antwoord zou een lapallisade kunnen lijken: schrijven. Maar
schrijven is dan de enige zekerheid, de enige bestaansmogelijkheid, en dat
wordt des te tragischer, als verhaal en woord zelf zinloos en alleszins machteloos zijn. Er is nog over: „zo maar te schrijven" zonder enige binding, het is
een autonoom en volstrekt ascetisch schrijven, als laatste mogelijkheid van
bestaan bijna iets heiligs en terzelfder tijd iets frenetieks, zodat een bijna
apollinische aandacht kan gevolgd worden door een pythische razernij. Zie hoe
schrijven een bijna religieuze daad wordt, boordevol van verwachting: „De
lichte en donkere beelden maken deel uit van het grate prentenboek, dat
niemand ooit zal lezen. Niemand anders dan ik zeg het, ik speel er een rol in,
en weet wat ik zeg, al weet ik niet van tevoren wat — behalve dit hier, dat
gaat 'even zodra mijn handen meeluisteren, en mijn hoofd schuin gehouden
geheel en al aandacht is voor wat er onverwacht, eensklaps uit de toetsen te
voorschijn zal komen". (p. 120) Dit is een nederig, bijna schuchter en bereidzaam ogenblik, een houding zo boordevol van ingetogen wij ding en verwachting tegenover de eigen schrijfact, die bijna identiek is en samenvalt met leven.
Dit is een uitzonderlijk gelukkig moment. Maar er zijn er andere, waarin de
onmacht een soort razernij teweeg brengt. Dan blijft de auteur niets anders over
dan in een soort creatieve vernietigingswoede de zinnen en de woorden zelf te
verpulveren, te verscheuren, met een waar antiliterair sadisme en masochisme,
(daarin technisch bijgestaan door de ratelende en ongecontroleerde schrigmachine), waaruit dan een tekst, of liever een bladspiegel ontstaat, die in de
twee betekenissen van het woord „getikt" is. Men excusere voor het hier noodwendige lange citaat (waar naar ik hoop geen royalties voor zullen geeist
worden):
„mijn stem jammerde op de band opgenomen niet in de handel wordt
proefschrift
ik oorverdovende dovemansoren alleen voor vrienden en dat je
kwaad wordt als je vrouw niet klaarkomt als je kwaad wordt dan
weet je van geven en nemen vrienden en vlinders hadden dat onderweg
naar tendrara moeten opnemen man die dat verhaal vertelt mannen
die verhaal vertellen moeten op banden worden opgenomen waar is de
techniek televisie tape vioolsolo videoscene telecine vivisectie ma scope
proscopisch weet het van tevoren dat niet tien woorden die ik niet versta
en gedachten die ik niet kan achterhalen en waar ze de lange vingers
later ik durf er niet aan te denken kom even in 't beeld
enz. (p. 157)
En wat later:
„verdomme schrijven ook hiermee niets te maken zoals met"
En dan, na die crazycrisis (als in de Messiah van Krijgelmans), ineens, een
helder moment, het tweede moment, dat van de bewuste zelfreflexie als coin-
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pensatie, correctie, bespiegeling en wat nog: „Ik componeer maar niet zó. Nee,
dat kan niet. Of het belangrijk is ? Enorm ! Alles ander het vergrootglas, vivisectie. De ideale toeschouwer van zojuist weet niet meer wat bedoeld werd, de
letters dansten weer op hun plaats terug, nemen weer hun kille stand in. Het
onderscheidingsvermogen, dat doorzichtig was, duizenden nuances onderkende,
nam de oude stand weer in: leeg en voos, oppervlakkig en ongelukkig — de
dubbele bodem is weggevallen. De muziek niet meer helder, je stem niet zinrijk
meer, het licht niet 'anger duizelingwekkend. Je hebt met pijn in je wingers
getikt; je wist wat pijn was. Maar nu staren de letters je aan als onderdelen van
het alfabet, niet langer meer de ware boodschappers van het woord. Wat boodschappers ! Er was geen communicatie meer nodig, geen expressie meer aanwezig. Er was geen publiek, je was een eiland en nu je terug bent grijnst de
wreedheid je tegemoet. Hier hoort het mes op de keel, dat alle kanten uitsnijdt,
de symbolen die met bajonetten op lijken warden uitgesneden". (p. 158)
Het dierbare openbarende woord werd versplinterd, creativiteit werd destructie, zelfbevestiging autodestructie. De band met wereld, gemeenschap, verhaal,
publiek, met zichzelf, met het woord is vernietigd. Gelukkig zijn er nog de
letters en de verrassingen, de verschrijvingen van de ratelslang der tikmachine.
Hier wordt de ganse processus van het „moderne" schrijven, de methodische
waanzin en de autodiagnose, materieel uitgebeeld. Maar die waanzin wordt niet
bedreven „met het oog op" een diagnose. In de diagnose zelf trilt immers nog
het heimwee na naar de transe, naar het duizelingwekkende licht, naar de
heldere muziek, de zinrijke stem. Zit er dan nog een verband tussen de structuur van deze roman en de summiere stof waarvan hij zich bedient. Mogelijk
alleen dit: dat die dope-addicts, de mannen van de kunstmatige transe, maar
liefhebbertjes zijn naast de zich in transe schrijvende schrijvers. Er is een
wezenlijk, soms oorzakelijk verband tussen beiden, en men ziet ineens in, dat de
poêtes maudits, van Rimbaud tot Van Ostaijen en hun nakomelingen, beiden
transen met gelijke verslaafdheid nastreefden en ze met elkaar verbonden. Het
ras der prosateurs maudits is met een duidelijke schakel verbonden aan de dopeaddicts. „The link" is inderdaad onmiskenbaar.
Is dat het „moderne" schrijverschap, of alleen maar de esoterische vorm
ervan? Het is een zeer eigen kritiek op het schrijverschap geworden, en daar ze
slechts schrijvende kan bedreven worden begint men ze vaak to ontmoeten in de
geschriften. De harmonische evenwichtige bezielde daad van het klassieke
schrijverschap werd gedesintegreerd. De schrijver wil geen monument meer
maken met een esthetische waarde, doch esthetica werd zelf een roekeloos
exploreren van de grenzen van de eigen mogelijkheden. In de marge van een
ondoorzichtig weefsel van gebeurtenissen in de tijd, aast de schrijver op verbijzonderde sensaties. „Il faut se faire voyant". De neerslag daarvan wordt een
soort automatische schriftuur die alle banden heeft verbroken, en deze wordt in
een reflexief beleven het voorwerp van meditatie waarin de auteur zich al
schrijvende begint over zijn schrijvende schrijverschap dat hij betrapt. Dit is
eigenlijk slechts een laatste echo, een projectie van het verregaande autisme,
waartoe een extreem romantisme hem gevoerd heeft. Louter aandachtig voor
de eigen fysische sensatie, wordt de schrijver bij voorkeur als „schrijvende",
exclusief op zichzelf-als-schrijver teruggeworpen. Het eenheidsbeeld van de
wereld is aan scherven gevallen. De draad van de werkelijkheid is verloren
gegaan en de schrijver wil hem niet meer kunstmatig herstellen in een verhaal,
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maar sluit zich op in zijn eigen versnipperde visie en fragmentaire kunst. Dus
geen verhaaltjesschriiverij meer. Alleen een soort meditatief schrijven, een soort
grimmige autovivisectie, een ,noteren en exploreren van de eigen afzonderlijke
momentjesbeleving. Dit autisme brengt ook de breuk teweeg met een publiek
dat slechts tot misverstand in staat is, en men wacht op de openbaring van het
verloren zelf in de bijna religieuze daad van het woord. Doch ook die poging
wordt zo zelden beloond. En de schrijver vergruizelt het laatste wat hem bijgebleven was, het dierbare openbarende woord, in een frenetieke transe waarin
de schrijfmachine als folterinstrument dient.
Uit haar esoterisme is de romantische letterkunde uiteindelijk terecht gekomen in de kunstmatige tuin van verdoving en systematische verdwazing.
Het narcisme van het postromantische schrijverschap loopt uit op een soort
esthetische onanie. Literatuur als zelfbevlekking staat aan de overzijde van de
literatuur als losprijs. Sheherazade bleef in leven dank zij haar kunst om een
verhaal te vertellen. Maar ja, ze was nog zo jong, en was de overtuiging toegedaan dat het noodzakelijk was de sheik te boeien door haar verhaal. De integratie van de persoon, van de maatschappij, van het verhaal, zijn slechts drie
facetten van eenzelfde harmonie die onze tijd blijkbaar verspeeld heel t. Wij
zijn geen verhaaltjesschrijvers meer, tenzij voor kinderen en eenvoudigen. We
zijn zo verstandig geworden.

Bibliothecaris en wetenschap
A. HOUBEN S.J.

DE

relatie tussen bibliothecaris en wetenschap lijkt vanzelfsprekend. De hele
entourage van de bibliothecaire arbeid is nu eenmaal wetenschappelijk en
de bibliothecaris heeft zijn leven lang met wetenschapsmensen te maken. Zo
eenvoudig zijn de zaken echter niet. Deze bezinning op de bibliothecaire geesteshouding heeft een meer diepgaande verhouding op het oog. De innigheid
daarvan willen we nader onderzoeken.
Een verklaring van de beide termen brengt al heel wat problemen aan het
licht. Wat een bibliothecaris eigenlijk is, weet praktisch niemand. Dit is zonder
meer de grate tragiek van dit beroep. Vrijwel iedereen aanvaardt wel, dat een
bibliothecaris veel van .boeken houdt en er op uit is om vrienden en vreemden
onbaatzuchtig en belangeloos te laten delen in zijn enthousiasme en kundige
ervaring in de omgang met boeken. Maar „over het algemeen zijn het typische
mensen", heeft onlangs een schrander journalist opgemerkt. „Een flinke dosis
neurasthenie doet hem zeker geen kwaad. Het verkort weliswaar zijn levensduur, maar het maakt hem tot een goed verzamelaar. Daarnaast een lichte, doch
goed onderhouden neurose met een kleine tic, dat geeft hem zijn eigen cachet.
De meeste bibliothecarissen zijn introvert. Let wel introvert met secundaire
extraversie en expansiezucht. Dat geeft ze een soort labiel evenwicht, waardoor
ze bij de tijd blijven. Want dat moeten ze zijn: bij de tijd. Meestal zijn ze dat
ook wel. Ze hebben een nerveus temperament. Zo iets als oude renpaarden; ze
hebben nog wel het hooggespannene, maar ze rennen niet meer".
Zijn functie is nog veel problematischer dan zijn persoon. Voor het grate
publiek schijnt de bibliothecaris een parasiet van het boek: hij is geen auteur,
geen uitgever noch gebruiker van de boeken, die hij verzamelt in zijn magazijnen. Een weinig nuttig personage, dat zich in de stilte van stoffige zalen
bezighoudt met geheimzinnige werkzaamheden. In de ogen van velen beperkt
zich zijn taak tot het lezen van de inhoudsopgave van nieuwe boeken en de
administratie voeren over de oude.
In feite geeft hij vaak het beste van zichzelf am de bronnen van weten toegankelijk te maken en te ontsluiten voor anderen. Een groot gedeelte van zijn
tijd gaat voorbij met moeilijke en zeer fragmentarische onderzoekingen. De
hoed, die sommige auteurs in hun voorwoord afnemen voor bibliothecarissen,
die hen hielpen, belet niet am met een zekere melancholie te zien naar de resultaten van hun werk, die naar alle windstreken verspreid worden. Het is tenslotte paradoxaal, dat men een bibliothecaris prijst am de publikaties, die eigenlijk vreemd zijn aan zijn dagelijks werk en dat vele geleerden die toch beter
moesten weten en zelfs hun chefs zijn eigenlijk werk, dat veelal bestaat in collectieve, anonieme prestaties, voor weinig 'belangrijk houden.
Zijn sociale waardering en cultureel prestige laten echt veel te wensen over.
En dit is niet alleen maar een gevolg van de algemene onderwaarderi:ng van
geesteliike arbeid, ofschoon het zonder meer bedroevend is, dat de wetenschappelijke bibliothecaris aan onze grate bibliotheken zuiver naar de gewerkte uren
wordt gewaardeerd, precies zoals een metselaar of een loodgieter. Schuld hieraan is zeker ook een inwendige malaise in het bibliothecariaat zelf, de lange tijd
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volgehouden isolatie van de wetenschappelijke bibliotheken en verder de geringe activiteit van de bibliothecarissen zelf. Ze hebben te weinig gepubliceerd
over de sociale betekenis van hun werk en daardoor bij de ministeries veel te
weinig aandacht gevestigd op de wetenschappelijke bibliotheken als integrerende bestanddelen van de culturele gezondheid. Tenslotte is ook het ontbreken
van een energieke en capabele representatie van het bibliotheekwezen debet aan
de verslechtering van de sociale status van de bibliothecaris.
Deze chronische onderwaardering had tot gevolg, dat de bibliotheken onvoldoende effectief en weinig slagvaardig naar buiten konden optreden. De salariering was lange tijd onvoldoende en de promotiekansen te gering. Met een
appel op idealisme is geen enkel beroep op de duur in leven te houden. Er
moet ook een materiele aantrekkingskracht aanwezig zijn.
De tweede term is ook zeer dubbelzinnig. Het universele wetenschappelijk
ideaal van de klassieke periode in de biblotheekgeschiedenis, door Georg Leyh
30 mei 1949 te Stockholm nog uitgesproken in een beroemd geworden voordracht: „Die Bildung des Bibliothekars", is zeker problematisch geworden in
onze tijd. Het streven naar alzijdige intellectuele vorming met polyhistorische en
encyclopedische inslag heeft veel van zijn charme en zin ingeboet.
Of hier ander wetenschap de oorspronkelijke vakstudie van de bibliothecaris
moet warden verstaan, waag ik ook te betwijfelen. Ik voel het meest om ander
wetenschap te verstaan de specifieke wetenschap van de bibliothecaris: de bocken bibliotheekwetenschappen, maar dan in ruime zin. Deze laatste zijn nog in
staat am met de bibliothecaris in een tamelijk innige verhouding verbonden te
blijven. „In ruime zin", hiermee bedoel ik dan de praktische wetenschapsbeoefening, die de bibliothecaris maakt tot een manager sui generis. De wetenschappelijke houding, die nodig is voor het aanschafbeleid en de bibliothecaris
in staat stelt om de lacunes en behoeften van zijn bibliotheek grondig te leren
kennen. Het is de werkelijk geestelijke inspiratie van zijn beroep, die voortdurend geactiveerd moet warden door de selectie der boeken, het werk aan de
catalogi en de planning van de bibliotheek. Deze vorm van wetenschap is voor
de moderne bibliothecaris de meest wezenlijke. Hiermee staat of valt het wetenschappelijk bibliothecariaat. Zij maakt hem op de allereerste plaats tot een goed
representant van zijn beroep. Wat er aan theoretische wetenschapsbeoefening
bijkomt, is winst, maar surplus, niet noodzakelijk. En dat kan tbibilotheekwetenschap zijn in engere zin, de oorspronkelijke vakstudie, maar ook andere terreinen van wetenschap.
Een genuanceerde behandeling van dit thema is niet gemakkelijk. Bibliothecaire arbeid voltrekt zich doorgaans in anonieme afzondering en stille plichtsbetrachting, ver van het daglicht der publiciteit.
Methodisch is het moeilijk, omdat statistische detailanderzaekingen ontbreken. Tenslotte is er gevaar voor abstractie. „De" bibliothecaris bestaat niet,
evenmin als „de" bibliotheek. Er bestaan alleen een overvloed van amstandigheden en verschillende concrete gegevens over individuele bibliotheken.
Na deze inleidende beschouwingen kan de stelling van dit artikel als volgt
worden geformuleerd: vele bibliothecarissen worstelen vandaag met het probleem van een harmonisch samengaan van ,beraepsplichten en wetenschappelijke
aspiraties. Deze problematiek is niet nieuw. Ze is zo oud als de bibliotheken
zelf. In alle nuances vinden we haar gepersonifieerd in de diverse bibliotheca-
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rissen. Lessing verklaarde al, dat hij geen stalknecht wilde zijn, die het hooi in
andermans hooivork moest steken.
Een welbekende figuur in de vorige eeuw, met name in Duitsland, was de
professor die tevens belast was met het bibliothecariaat van de universiteit. Er
zijn uitstekende bibliothecarissen onder hen geweest. Maar het probleem begint
pas, wanneer in de zeventiger jaren in Duitsland, Nederland en andere landen
de beroepsbibliothecaris een feit gaat worden. Deze onafhankelijkheid is terecht
beschouwd als een overwinning, maar het is een overwinning, waarvoor nog
dagelijks gevochten moet worden.
Inwendig en uitwendig zijn de bibliotheken enorm veranderd. Gedurende de
laatste vij ftig jaar zijn ze sterk gegroeid in kwantiteit en kwaliteit. Vooral na
de tweede wereldoorlog beleven we een periode van grote activiteit en expansie.
Men vraagt zeer veel literatuur en het aantal lezers en leners is ontzettend gestegen. Catalogisatie is een techniek geworden, die het geheel dreigt te verstikken. De trefwoordencatalogus kwam tot stand met zijn eigen regels en wetten.
Uit het huwelijk tussen uitleen en catalogisatie ontstond de centrale catalogus,
een gevolg van de snelheid waarmee de onderzoeker inlichtingen wenst te ontvangen en literatuur. Telex deed zijn intrede in de biblotheek, de televisie en
velerlei reproductie-methoden, die voor de tweede wereldoorlog volslagen onbekend waren. De kwaliteit van de aanvragen is geheel veranderd, hetgeen de
noodzaak van scrupuleuze selectie in de aanschaf met zich meebracht. De veel
grotere omvang van de moderne bibliotheken brengt kwesties van organisatie
en beleid aan de orde, die vroeger niet bestonden. De documentatie is ook de
laatste decennia de grote bibliotheken binnengekomen. Allerlei machines proberen deze ontwikkeling de ,bags te blijven en over tien jaar zullen de bibliotheken, die een generatie geleden nog terugdeinsden voor typemachine en telefoon,
misschien veranderd zijn in volkomen gemechaniseerde en automatische bedrijven.
Met de ontwikkeling van de bibliotheken ging de organisatie van de bibliothecarissen parallel. Er bestaan dan ook al verschillende organisaties voor de
verschillende soorten ibibliotheken, zowel nationale als internationale verenigingen.
De bibliothecaris van nu is niet meer die van vroeger. Toch heeft voor de
outsider en niet alleen maar voor hem het beroep van bibliothecaris zijn traditionele reputatie van wetenschapsbeoefening behouden. Degenen die thans het
bibliothecariaat kiezen uit wetenschappelijke idealen, worden evenwel vaak teleurgesteld. De technische en administratieve werkzaamheden zijn ze:s omvangrijk geworden, dat weinig tijd overblijft voor de rest, ook niet in de avonduren.
Deze situatie moeten we niet al te tragisch opvatten. Een groat aantal bibliothecarissen voelt zich na de universitaire studies zeer gelukkig in de bibliotheek
zonder wetenschappelijke aspiraties. Het zijn goede representanten van hun beroep. Ze schrijven praktisch niets. Lang niet iedereen voelt zich geroepen om te
gaan publiceren. Bovendien komen velen onder hen die wel zouden willen, er
toch niet toe om andere redenen, afgezien van hun beroepsplichten. Het percentage van degenen die het wel lukt, is niet groat. Deze moeten over veel
fysische en psychische reserves en energie beschikken om zover te komen.
Deze problematiek is ook niet alleen een duits probleem, ofschoon het in
Duitsland wel de scherpste vormen heeft aangenomen, omdat daar de langste
bibliothecaire traditie bestaat en de grate bibliothecarissen zulke waardevolle
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bijdragen hebben geleverd tot de wetenschap. In alle landen liggen soortgelijke
moeilijkheden voor het wetenschappelijk bibliothecariaat.
Joachim Wieder, de secretaris van de IFLA en bibliothecaris van de Bayerische staatsbibliotheek te Munchen, sprak enkele jaren geleden in een studie
over de beroepszorgen van de wetenschappelijke bibliothecaris zonder meer van
een crisis. Bij zijn beschrijving van het beeld van de huidige levens- en arbeidsvoorwaarden van de bibliothecaris aan de grate universele bibliotheken na de
tweede wereldoorlog vestigde hij de aandacht op een reeks crisisverschijnselen.
De .bibliothecaris is overbelast met werk. De strak doorgevoerde achturige
werkdag voor alle functionarissen, vanaf de directeur tot en met de poetsvrouw,
is een groot bezwaar tegen het gezond functioneren van het wetenschappelijk
bibliothecariaat. In iemand, die regelmatig om het even hoeveel werk er is,
na zo en zoveel uren naar zijn hoed grijpt in de vaste overtuiging, dat hij
weer zijn plicht heeft gedaan, kan de ware lief de en interesse voor de bibliotheek niet gedijen.
De bibliothecaris ontkomt niet langer meer aan de gejaagdheid, het onverbiddelijke werkritme en de krachtsverspilling van het moderne beroepsleven. De
niet meer te stuiten overvloed aan administratieve opgaven en de dagelijkse
routine-arbeid laten hem nauwelijks nog tot bezinning komen en kwellen hem
met een constant gebrek aan tijd. En dit geldt niet alleen maar voor de directeur
en de personeelschefs. Alle functionarissen hebben haast. De kostbaarste energie wordt zo verbruikt. De kleinere zaken met hun tijdrovende ballast verdringen steeds meer de werkelijk belangrijke objecten. Perfectionistische tendensen
maken de bibliothecaris tot slaaf van zijn eigen werk.
De bibliothecaris raakt bedolven onder de mechanische bureau-arbeid. De
bibliothecaris van vroeger was organisatorisch en administratief wellicht minder
geroutineerd, maar hij was in ieder geval veel geleerder en bekwamer. Vele
bibliothecarissen raken ook verward in kleine detailzaken. De noodzaak van
methodische aanpak en rationalisatie wordt steeds urgenter. De geestelijke verdieping blijft achterwege en de bibliothecarissen van grate bibliotheken gaan
steeds meer gelijken op de managers van grate bedrijven.
Op bijna alle trappen van de bibliothecaire hièrarchie valt de verlammende
werking van de bureaucratie te bespeuren. Zoals de steeds groeiende vloed van
gedrukt papier bedreigt ook zij steeds meer de geest uit te schakelen en iedere
individuele creatieve prestatie te verstikken. Deze ontwikkeling heeft een vergaande functionalisering van het gehele bibliotheekwezen ten gevolge gehad.
Ze heeft ook de menselijke verhoudingen grondig verwaarloosd en de persoonlijkheid van de bibliothecaris langzaamaan op de achtergrond geschoven. Het
apparaat is op de eerste plaats gekomen; de menselijke componenten komen
eerst veel later. De administratie is koning, de routine hoofdzaak. Wetenschap
en creativiteit raken in het slop. De moderne bibliothecaris wordt vooral een
boekregistrator, een beheerstechnicus en organis,ator, de extroverte directeur van
een groat warenhuis voor boeken en tijdschriften. De wetenschapsmens in hem
komt onvoldoende aan zijn trekken. Tijd voor publiceren blijft er nauwelijks
nog over. Daar komt nog bij een bijna chronisch gebrek aan geschoold personeel. Het gevaar is groat, dat de bibliothecaris steeds verder verwijderd raakt
van de inhoud van zijn boeken en geleidelijk aan een geestelijk arme en andervoede administrator wordt. Echt verontrustend is het, dat er alsmaar meer bibliothecarissen komen, die nauwelijks nog toekomen aan serieuze lectuur. Een
53

866

BIBLIOTHECARIS EN WETENSCHAP

bibliothecaris die niet meer leest, is verloren ! De creatieve arbeid wordt in de
moderne wereld alsmaar geringer, de steriele trekken van ons werk steeds
duidelijker en bureaucratie blijkt onuitputtelijk in het vinden van steeds nieuwe
uitbreidingen en complicaties van ons werk.
Milkau en Leyh hebben reeds vroeg deze ernstige gevaren onderkend. De
bibliotheken, die eens een stille verblijfplaats waren voor de Muzen, zijn thans
een grote gelijkenis gaan vertonen met grate warenhuizen. Het enige verschil is
nog altijd het silentium op onze leeszalen. Milkau hekelde het overdreven
jagen naar het hoogste aantal nieuwe aanwinsten per jaar en het hoogste uitleencijfer: le rage du nombre, die al decennia lang onze wetenschappelijke
bibliotheken beheerst en veel vruchtbare arbeid doodt of op de achtergrond
dringt. Leyh ging nog verder met zijn kritiek op deze getallen- en verzamelwaan en waarschuwde tegen de mechanisering van het geestelijk Leven als het
grootste van alle gevaren. Altij d hebben vorming en geestelijke houding van
de bibliothecaris hiertegen een heilzaam tegenwicht gevormd.
Wie spreekt over de zorgen en problematiek van het bibliothecariaat, moet
zich bewust zijn het verwijt te horen te krijgen, dat hij eigenlijk niets nieuws
beweert en slechts oude klachten herhaalt: gebrek aan geld, gebrek aan ruimte,
gebrek aan personeel en gebrek aan begrip bij de overheid. Het blijft evenwel
te onderzoeken, in hoeverre de crisis thans niet slechts zuiver kwantitatief in
hevigheid is toegenomen of reeds zover is gevorderd, dat het wezen van het
beroep wordt aangetast en misvormd.
Te veel mechanisch werk en spanningen binnen het beroep zijn er natuurlijk
altijd geweest. Thans zijn er echter een hele reeks verscherpende momenten
bijgekomen, die ons het recht geven van een zekere malaise te spreken.
Verschijnselen van ernstige vermoeidheid en uitputting zijn niet langer onbekend in kringen van bibliothecarissen. De tijd voor ontspanning tussen eind en
begin van de werkuren is vaak onvoldoende. Waar de vrije tijd wel nog voldoende is voor herstel van krachten, blijft toch niet veel gelegenheid over voor
persoonlijke en culturele interesse. Wordt toch de tijd ervoor aangewend, dan
treedt licht overspanning op en de gevolgen zijn ziekten, kleine prestaties, futloosheid en vervroegd pensioen.
Nergens is de geestelijke fysionomie van het bibliothecariaat zo veranderd
als in de sterk verminderde mogelijkheid om wetenschappelijk werk te verrichten. Het bewustzijn van de kracht en de produktiviteit van het eigen studeervertrek tegenover de altijd onrustige en belegerde kantoorruimte binnen de
bibliotheek is thans helaas aan het verdwijnen. Aileen al naast de lopende
arbeid van iedere dag receptief ook nog de ontwikkeling te volgen van het
speciale terrein van de bibliotheek, eist een ongewone inzet en energie. Waar
blijft dan de mogelijkheid om binnen heel bescheiden grenzen wetenschappelijk
werk te verrichten of zich te orienteren op het gebied van het strikt bibliothecaire terrein?
Het is bedenkelijk, dat de mogelijkheid tot wetenschappelijk werk op de
eigenlijke specifieke vakgebieden van de bibliothecaris (boek- en bibliotheekwetenschap, paleografie, handschriften- en incunabelkunde, bibliografie etc.)
ook zo beperkt is. Het aantal bibliothecarissen dat bier publiceert, wordt steeds
kleiner. Het is moeilijk om copie te vinden voor tijdschriften over bock- en
bibliotheekwetenschap. En een nieuwe generatie van incunabelkenners en bibliografen is er niet.
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De wetenschappelijke instelling onderscheidt juist de geleerde, kritische
bibliothecaris van de zuivere boekregistrator. Deze houding moet hij blijven
voeden en cultiveren en door prestaties proberen waar te maken ook, zolang hij
bibliothecaris is. De bibliothecaris moet zelf aan het front staan als vakgeleerde
en wetenschappelijk actief zijn ingesteld.
De voorwaarden tot wetenschappelijk werk verdwijnen evenwel steeds meer
en dit betekent een bedreiging van de geestelijke structuur van het bibliothecariaat.
De oorzaken van deze spanningen tussen administratieve arbeid en wetenschappelijke aspiraties zijn velerlei. Allereerst de groeiende specialisatie van de
wetenschap, die steeds minder in overeenstemming te 'brengen is met de universaliteit van de bibliotheek. De classificatie van de boeken maakt het consulteren
van collega's op vele terreinen noodzakelijk. Vaker moet men een gebied van
wetenschap bijhouden of controleren, dat niet het eigene is. De bibliothecaris
komt dag in dag uit in contact met literatuur uit zeer uiteenlopende gebieden
van weten. Hij mag deze literatuur niet geheel verwaarlozen, vaak moet hij
anderen de weg wijzen en hij moet enig idee hebben van alle aanwinsten van
zijn bibliotheek. Zijn eigen studie moet hem beschermen tegen versnippering
van krachten, die vreemd is aan ware wetenschap.
Verder ondervindt de jonge bibliothecaris, die na zijn universitaire studies
in dienst treedt bij een grate research-bibliotheek, dat in de dagelijkse bibliotheekpraktijk niet op de eerste plaats een beroep wordt gedaan op zijn kennis.
Concentratievermogen, besluitvaardigheid, zin voor orde, organisatietalent, een
humane houding, veel gezond verstand, accuratesse, ijver, verantwoordelijkheidsgevoel en geschiktheid in de omgang met anderen blijken veel belangrijker nog dan zijn zuiver wetenschappelijke kwaliteiten.
Deze tegenstellingen kan men alleen maar echt oplossen, wanneer men al
zijn energie geeft aan de bibliotheek en zich helemaal inzet, iedere dag weer.
In de zeventiende eeuwse literatuur staat vermeld, dat een bekwaam bibliothecaris in zijn werkkamer een kaars liet schilderen met het motto: Aliis inserviendo consumor. Deze bibliothecaris sloeg de spijker op de kop: zonder de bereidheid om anderen te helpen zal men zich nooit echt thuis voelen in zijn bibliotheek.
De problematiek is hiermee evenwel niet uitgeput. Ook wanneer de bibliothecaris klaarkomt met het laveren tussen de gevaarlijke rotsen van de polyhistorie en de dagelijkse bibliotheekpraktijk, dringt een nieuw obstakel zich aan
hem op: de bibliotheekwetenschap.
De wetenschappelijke bibliothecaris draagt die naam niet met ere, indien hij
niet tot op zekere hoogte vertrouwd is met de theoretische grondslagen van zijn
beroep. Hij moet niet alleen de praktijk kennen van het catalogiseren, maar ook
de theorie; hij moet enigermate vertrouwd zijn met de geschiedenis van het
boek en in staat zijn om oude banden te identificeren aan de hand van de druk,
de band en de illustraties; hij moet ze chronologisch en geografisch kunnen
plaatsen. In grote 1ijnen moet hij de methodiek kennen van de incunabelkenners
en de handschriften-experts. Hij moet enige notie hebben van de ontwikkeli:ng
van de moderne reproductiemethoden. Dat kennis van de geschiedenis van de
bibliotheek, waaraan hij verbonden is, van het grootste belang is voor zijn werk,
spreekt vanzelf. Gemakkelijk is ook te begrijpen, dat de algemene bibliotheek-
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geschiedenis en de kennis van buitenlandse bibliotheken, vooral degene die
gelijken op de zijne, niet verwaarloosd mogen worden.
Dit alles bijhouden vraagt al veel van de doorsnee-bibliothecaris. Doorgaans
moet hij een keus maken tussen zijn eigen yak en de studie van de bibliotheekwetenschap. Maar de bibliothecaris, die een sociologische analyse maakt van
zijn lezerspubliek of zijn trefwoordencatalogus up-to-date maakt, verricht ook
wetenschappelijk werk. De bibliothecaris, die met het aanschaffen van wetenschappelijke literatuur juist een beetje vooruit is, doet wetenschappelijk werk
evenals de hoogleraar, die ze gebruikt voor zijn studie.
Maar meer spectaculair wetenschappelijk werk moet ook gedaan worden. De
bibliothecaris, die recensies schrijft over ,boeken betreffende bibliotheektechniek, geschiedenis van boek en bibliotheek, bibliografie etc. verricht wetenschappelijk werk precies zoals andere geleerden op hun terrein. Dezelfde toepassingen kunnen we maken voor degene, die onderzoekingen verrichten op
bibliotheekterrein en deze resultaten in vaktijdschriften of monografieen publiceren.
Een grote bibliotheek is een bedrijf. Wie hoofd wordt van een bedrijf, moet
zich geen illusies meer maken over zijn vrije tijd. Dat is een managerziekte.
Hij is belast met veel administratief werk, moet allerlei stafkwesties en organisatorische problemen oplossen en besteedt heel wat tijd aan conferenties, congressen en representatie. Het is een paradoxale situatie, waartegen de bibliothecaris zijn leven lang moet blijven vechten. Hij moet zijn wetenschappelijke
standing hoog houden en werkelijk leiding geven. Dat is moeilijk, maar ruimschoots de moeite waard. Een bibliothecaris is zielzorger in optima forma en in
zekere zin is de bibliotheek het hart van ieder huis en ieder yolk. Indien de
bibliothecaris alleen maar verzamelt, schiet hij tekort in zijn verantwoordelijke
taak. Hij moet ook profeet zijn en bedacht op de toekomst en een deskundige
selectie proberen aan te brengen in zijn aankopen. Maar hij moet het niet te
veel zijn. Met twee voeten moet hij op de soliede grond van zijn eigen tijd
staan.
Maar bovenal is hij zielzorger. Meer dan men vermoedt bepaalt hij mede het
wetenschappelijk peil en het geestelijk leven van een huis, een stad, een provincie of een yolk.

Werken en wonen
op het Poolse platteland
DR. M. VAN HULTEN

INDS het einde van de tweede wereldoorlog groeit de stadsbevolking van
1.) Palen zeer sterk. In grate getale trekt de plattelandsbevolking naar de stad
om daar te gaan wonen en werken.
In 1946 woonde nog ruim twee derde deel van de gehele Poolse bevolking
op het platteland (70%), in 1962 woonde er nog maar de helft. In absolute
cijfers blijft de bevolking van het platteland min of meer stationair ruim 15
miljoen personen omvatten, de stadsbevolking daarentegen groeide tussen de
volkstelling van 1950 en 1960 van 9,6 miljoen tot 14,1 miljoen.
Is hier sprake van een landvlucht of van een sterke aantrekkingskracht die
uitgaat van de steden? Waarschijnlijk spelen beide een rot. De hogere lonen,
geregelder werktijden, grotere leans op „schoon" werk en goede onderwijsfaciliteiten in de stad trekken aan, evenzeer als grondgebrek, voortschrijdende
mechanisatie en achterblijvende publieke diensten op het platteland afstotend
werken.
Enige informaties omtrent het werken en wonen op het platteland in Palen
kunnen bijdragen tot een beter begrip voor deze ontwikkeling.
Het werken op het platteland
a. Het kleine landbouwbedrijf in particulier bezit is in Palen nog steeds
de meest voorkomende bedrijfsvorm. Van alle in cultuur gebrachte grand is
86,8% (nl. 17.700.000 ha) in handen van meest kleine boeren, 1,1% is in
gebruik bij collectieve bedrijven en 12,1% bij staatslandbouwbedrijven.
In bedrigjes kleiner dan 2 hectare beyond zich 25,9% van deze oppervlakte
van ruim 17 miljoen hectare, in bedrijfjes van 2 - 5 hectare ruim 30%, eveneens
ruim 30% in bedrijven van 5 - 10 hectare. In totaal was dus ruim 85% van
alle grand in gebruik bij bedrijven kleiner dan 10 hectare (deze gegevens voor
1950). In deze stand van zaken is nog weinig verandering gekomen.
Het bereiken van een rationele landbouwproduktie op deze kleine bedrijven
is in de Poolse omstandigheden haast onmogelijk. Dit was een van de redenen
die de regering ertoe brachten de collectivisatie van de landbouw te propageren
en een deel van de grand in staatsbezit te brengen of te houden am hieruit grate
landbouwbedrijven te kunnen vormen. Deze bedrijven zouden dan rationeel
ingericht, goed gemechaniseerd en onder goede leiding gesteld, tot een grotere
produktie per hectare moeten kunnen komen.
Deze verwachting ging echter niet in vervulling. In 1956 maakte Gomulka in
een rede bekend dat de collectieve en de staatsbedrijven relatief een geringere
opbrengst hadden dan de particuliere bedrijven. Terwijl de particuliere bedrijven van alle cultuurgrond toen 78,8% omvatten, leverden zij van de totale
produktie 83,9% en was hun opbrengst per hectare 621,1 zloty 1 ) groot (op de
1 ) 1 zloty = ca f 0,15
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collectieve bedrijven 517 zloty en op de staatbedrijven 393 zloty). Op grate
schaal werden toen collectieve bedrijven ontbonden en begonnen deze boeren
opnieuw zelfstandig te werken.
b. De lichte zandige gronden van het grootste deel van Polen (vergelijkbaar
met de zandgronden in Noord-Brabant en het oosten van Nederland) zouden,
om een hoge produktie te verkrijgen een goede bemesting vereisen. In het gebruik van kunstmest bligt Polen echter nog steeds aanzienlijk achter bij WestEuropa, hoewel het gebruik van kustmest sinds de oorlog voortdurend is toegenomen.

Kunstmestgebruik in Polen en in Nederland in kg/ha cultuurgrond

N
1938
ca. 1950
1958/59

P2 0 5

K20

Polen

Ned.

Polen I

Ned.

Polen I

Ned.

1,2
4,6
11,1

43,3
63,4
90,8

2,1
5,0
8,0

46,9
49,4
48,4

1,6
8,6
12,8

53,2
64,6
63,5

Dit betrekkelijk geringe gebruik van kunstmest wordt veroorzaakt door nog
te lage produktie van kunstmest in eigen land en geldgebrek om voldoende
van elders te importeren, maar ook door onkunde en verzet van boeren tegen
het gebruik van kunstmest. Bovendien staat de voorlichting towel als de bodembemonstering op een veel lager peil dan in Nederland, zodat ook minder goede
adviezen kunnen worden gegeven.
c. Op alle landbouwbedrijven, grate en kleine, particuliere, gecollectiviseerde
en staatsbedrijven, werkt de vrouw mee. Haar dagtaak op het veld en in schuren
en stallen is dikwijls alleen maar zoveel korter als die van de mannen, als zij
tijd nodig heeft om de maaltijden klaar te maken. Van oudsher is dit zo
geweest, thans wordt het in de hand gewerkt door het groeiende tekort aan
landarbeiders. Deze kunnen over het algemeen meer verdienen en een meer
geregeld leven leiden, als zij naar de stad gaan am daar te werken in een van de
fabrieken. Velen van hen zien de stad als een ideaal waar het leven gemakkelijker verloopt, waar het werk lichter is, de huizen beter en comfortabeler zijn
en waar meer tijd en gelegenheid is om zich te ontspannen in bioscopen, café's
en sportparken.
Het beroep van landarbeider is daarom ook minder aantrekkelijk, omdat de
landbouw nog weinig gemechaniseerd is en dus nog vele werkzaamheden met
de hand verricht worden, die elders al lang door de machine zijn overgenomen.
Ter vergelijking diene, dat Polen in 1958 per 278 ha akkerland 1 tractor bezat,
Nederland daarentegen 1 per 15,6 ha en West-Duitsland 1 per 12,5 ha. Ook al
zou Polen meer tractoren zelf produceren of importeren dan nog zou het moeilijk zijn deze te plaatsen. De vele zeer kleine tot kleine bedrijven, die bovendien
nog dikwijls uit meerdere kavels bestaan, lenen zich slecht voor machinale
bewerking. In vele streken bestaat tevens de gewoonte bij vererving de bedrijven in de lengterichting te delen. Daardoor ontstaan smalle, soms zeer lange
kavels waarvan de achterstukken voor tractor en machines niet bereikbaar zijn
omdat er geen ruimte is voor een bedrijfsweg. (In een van de door mij bezochte
dorpen lagen by. kavels van 3 m breed en 333 m lang).
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Het werk van de vrouw ligt allereerst in huis en in de stallen. Zij zorgt voor
het vee, voor het voederen en voor het melken van de koeien, het rapen van de
eieren, enz. De man verricht het zwaardere werk in de stallen o.a. het uitmesten
en de reparaties. De werkzaamheden van de vrouw op het veld zijn meestal de
wat lichtere bezigheden, het schoven binden en zetten, aardappelen rapen, wieden, verzorgen van de groententuin. De man ploegt, zaait, rooit en maait
(dikwijls nog met de hand). De zelfbindende maaimachine getrokken door
twee paarden is zelfs in vele streken van Polen nog iets bijzonders.
Op de collectieve en staatsbedrijven werken de vrouwen wat minder op het
land en in de stallen. Vooral op de staatsbedrijven behoeven zij meestal alleen
maar te helpen in de oogsttijd. Ook daar verzorgen zij echter de eigen koe (of
twee koeien), varkens en kippen en de eigen ca. 25 are met aardappelen en
groenten.
De werkuren in de landbouw zijn dikwijls nog gelijk aan het aantal uren
daglicht. 's Zomers warden veer lange dagen gemaakt, van 5 uur 's morgens tot
9 uur 's avonds is geen uitzondering. Bijna altijd is er echter wel een middagpauze van 12 tot 2 uur. 's Winters begint de werkdag later, om 7 of 8 uur, en
eindigt in vele gevallen reeds om drie uur.
d. Dagloners op particuliere bedrijven verdienden in 1959 gemiddeld per
dag (omgerekend in kilogrammen rogge): voor het rooien van aardappelen
ruim 23 kg, het maaien van graan ruim 41 kg en voor ploegen, mesten en eggen
24 kg. Daarbij komen de maaltij den voor rekening van de boer. (De vrijemarktprijs van rogge in 1959 was 146 zloty per 100 kg.) De vaste arbeiders
verdienden minder, maar waren dan ook het hele jaar verzekerd van werk.
Op de collectieve bedrijven is eigenlijk geen sprake van loon, omdat alle
medewerkenden tevens eigenaren zijn van het bedrijf en alien tezamen dus de
bedrijfswinst van een jaar onder elkaar verdelen als betaling voor de verrichte
arbeid.
Iedere dag die men werkt (dit geldt zowel voor de mannen als voor de
vrouwen en kinderen op een dergelijk bedrijf) wordt aangetekend op betaalstaten. Het totaal van alle staten van alle medewerkers in het afgelopen jaar
wordt gedeeld op de netto-bedrigswinst, zodat dan bekend is hoeveel voor
iedere dag werken in de loop van dat jaar aan de medewerkers uitbetaald kan
worden.
Op de meeste van deze bedrijven wordt reeds van te voren (wekelijks of
maandelijks) een voorschot van 6 a 10 zloty per dag gegeven. Op een goed
functionerend bedrijf komt daarna dan nog aan het eind van het jaar de uitbetaling van de resterende verdienste die tot enkele duizenden zloty's per medewerker kan belopen. Van de bruto-bedrijfswinst wordt eerst afgetrokken wat
men nodig heeft voor het of betalen van leningen, het betalen van reparaties,
onderhoud en nieuwe investeringen en voor culturele en sociale doeleinden
(dikwijls o.a. een onderlinge pensioenkas) voordat de netto-bedrijfswinst beschikbaar is voor verdeling. Naast dit bedrag in geld krijgen de leden van een
collectief bedrijf nog gratis van het bedrijf het nodige voer voor hun eigen
koeien (twee per gezin), varkens, kippen en eenden. Zij krijgen 0,5 tot 1 ha
grond ter eigen beschikking voor verbouw van eigen groenten en aardappelen.
Voorts wonen ze gratis in een huis van het collectieve bedrijf.
De arbeiders op een staatslandbouwbedrijf verdienen een vast maandloon
(waarbij toeslagen kunnen komen voor zware arbeid en voor bijzondere pres-
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taties). Dit loon ligt veelal rand de 1.000 zloty per maand. Daarnaast mogen ze
een koe en twee varkens houden op kosten van het bedrijf en voorts wat kippen
en eenden of ganzen. Bovendien hebben ze ook 0,25 tot 0,30 ha eigen aardappelland ter beschikking. Heeft het bedrijf winst behaald dan krijgen ze een
deel van de winst als gratificatie uitbetaald, meestal in de vorm van een extramaandloon. Deze arbeiders zijn voorts op kosten van het bedrijf in een ziektekostenverzekering en pensioenfonds en wonen gratis in huizen welke eigendom
zijn van het bedrijf.
e. Het aantal stuks vee per 100 ha cultuurgrond is in Palen aanzienlijk
geringer dan in Nederland.

rundvee
varkens
schapen
paarden

Palen

Nederland

40,9
54,9
18,5
13,4

147,3
112,2
22,5
8,5

Alleen de paarden vormen een uitzondering. Het zal direkt duidelijk zijn dat
dit nauw samenhangt met het reeds eerder vermelde feit dat de Poolse boeren
over minder tractoren beschikken dan de Nederlandse. De meeste tractoren zijn
bovendien geconcentreerd op de grate staatslandbouwbedrijven (1 per 58,7 ha
akkerland), deze hebben dan ook minder paarden (per 100 ha cultuurgrond:
6,9) dan de individueel werkende boeren (per 100 ha cultuurgrond: 15,7).
Ook al is het voor een boer soms moeilijk zelf een paard te onderhouden,
hij zal er toch naar streven. Hij geniet namelijk pas algemene achting in zijn
dorp als hij de bezitter van een paard is.
Over het algemeen is de veebezetting in Polen niet groat. Normaal voor een
bedrijf kleiner dan 10 ha is de situatie dat er 1 paard, 2 melkkoeien, een of twee
kalveren en een tiental varkens zijn en nog wat pluimvee. Boeren die zich
specialiseren op de varkensmesterij of de pluimveeteelt zijn nog zeldzaam.
Veeleer streeft de gemiddelde Poolse boer er naar zichzelf van al het nodige te
voorzien en de overschotten op de markt te verkopen, dan dat hij trachten zal
in een 'bepaalde produktierichting zich te specialiseren en daardoor rationeler
en economischer te werken en meer te verdienen.
f. Ook uit de resultaten van de akkerbouw kan dit blijken. Reeds werd
gewezen op het veel geringere gebruik dat de Poolse boer maakt van kunstmest.
Hierdoor en door de geringere vakkennis, het slechtere zaaizaad en de niet al te
vruchtbare bodem zijn de opbrengsten per ha in de landbouw laag, hoewel er
de laatste jaren een duidelijke stijging valt waar te nemen.
Gemiddelde opbrengsten per hectare in 100 kg. (1959)
tarwe
rogge
gerst
haver
aardappelen
suikerbieten

Polen
17,3
15,6
16,2
14,7
126
159

Nederland
42,0
25,9
39,0
27,8
275
333
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Oak al is het gevaarlijk op de gemiddelde oogstcijfers per land van een jaar
(1959) of te gaan, uit de cijfers blijkt toch duidelijk het grate verschil in
opbrengsten.

g. De afzet van de landbouwprodukten geschiedt gedeeltelijk op dezelfde
wijze als zulks in Nederland plaats vindt. Gedeeltelijk echter ook moet de boer
zijn graan, vlees en aardappelen in natura aan de staat leveren als een vorm van
'belasting. De hoogte van deze leveringen is afhankelijk van de grootte van het
bedrijf. Hoe groter het bedrijf, hoe meer per hectare verplicht geleverd dient te
worden. Voor deze produkten die de hoer rechtstreeks aan de staat levert, krijgt
hij een vastgestelde prijs uitbetaald, die een derde tot de helft lager is dan de
prijs in het normale handelsverkeer.
De grondbelasting kan oplopen (voor de bedrijven met een hogere opbrengst
dan 30 a 40.000 zloty per jaar) tot 30 a 40% van de opbrengst. Een voor vele
boeren al te zware last. De bedoeling hiervan is mede, de vorming van collectieve bedrijven door boeren die nog steeds voor zichzelf werken, te bevorderen.
Een deel van zijn produkten kan de hoer vrij op de markt brengen. In alle
steden en dorpen van Polen kan men dan ook vrouwen met eieren, hater, melk,
room en kaas in doeken en kannen verpakt, zwaar bepakt naar de markt zien
lopen of op een hoek van de straat geinstalleerd zien om daar hun waar aan de
man te brengen. Een gevolg van deze individuele verkoop zijn de soms grate
prijsverschillen van stad tot stad. Zo kostte by. op een en dezelfde dag een ei in
Warschau 2,30 zloty en in Bialystok, in het oosten van Palen, 1,50 zloty. Als
de vrouwen geen tijd hebben om naar de stad te komen, stokt vanzelf ook deze
aanvoer. Daardoor is het in de oogsttijd soms moeilijker om eieren, kaas en
boter te kopen dan in de rest van het jaar.
Het wonen op het platteland
a. Het is niet zo verwonderlijk dat velen in Polen graag van het platteland
naar de stad verhuizen. In het bijzonder in het oosten en zuiden van Polen is
het leven op het platteland nog vrij primitief. Tot voor enkele jaren ontbrak
vrijwel overal elektriciteit (en dus de radio en de grammofoon), telefoon,
waterleiding en riolering. De autobussen naar de streekcentra en steden rij den
weliswaar regelmatig maar niet al te vaak. Heel wat autobussen rij den slechts
drie of vier maal per dag. Vele wegen zijn slecht en/of niet bestraat en veranderen dus snel in modderbaden of stofwolken. Een bioscoop komt maar zelden
voor, evenals een echt sportveld. Parken en speelterreinen en zelfs ordentelijke
café's en restaurants zijn op het platteland ,nauwelijks te vinden, naast de altijd
aanwezige „knajpa" (het Duitse „Kneipe" = kroegje). Veel meer dan een
4-klassige lagere school is dikwijls in de 'buurt niet te vinden, zodat de kinderen
voor het bezoeken van de 5e tot en met de 7e klas soms vele kilometers moeten
lopen.
Hiertegenover zien de plattelanders de mooie asfaltwegen in de steden, de
geregelde 5- of 10-minuten autobusdiensten, de vele bioscopen, scholen, parken,
sportvelden, café's en restaurants. Zij zien gas, water en elektriciteit, radio en
televisie en de schone kleding van de mensen, die niet bevuild wordt door stof
en modder van de wegen. Zij horen van familie en vrienden dat op kantoor of
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in de fabriek slechts 7 of 8 uur gewerkt wordt op geregelde tijden. Zij zien
dat heel wat van dit werk lichter is dan hun eigen werk op het land.
De wens om naar de stad te gaan valt dan ook overal te beluisteren en voorzover men al vindt dat men zelf te oud is om te gaan, streeft men er naar dan
toch minstens zijn kinderen de kans te geven naar de stad te kunnen gaan.
Ook voor de Poolse landbouw echter is deze trek in het algemeen heilzaam.
Nog steeds werken er te veel Polen in de landbouw. Om de vele kleine en zeer
kleine bedrijven te kunnen vergroten moet nog een deel van de boeren en hun
kinderen afvloeien naar de stad om daar te gaan werken in de industrie, waarvan de uitbreiding door de regering tegelijkertijd krachtig bevorderd wordt.
Uit de in de aanhef vermelde cijfers blijkt reeds voldoende dat vele plattelanders hun wens naar de stad te trekken vervuld zien. (Het is wellicht niet
overbodig als terzijde op te merken dat hier geen oordeel gegeven wordt over
de kwestie of de plattelanders de stad wel op de juiste wijze zien en of zij de
stad en het stadsleven wellicht niet te veel idealiseren).
b. In grote delen van Polen zijn de dorpen gebouwd langs een lange straatweg, waarop loodrecht de kavels gelegen zijn. Bij vererving is het hierdoor oak
nodig, dat ieder bedrijf in de lengterichting verdeeld wordt, omdat ieder een
uitgang op deze straatweg wil houden. Hier staat dan ook dikwijls huis aan
huis, soms aan beide zij den van de weg, soms slechts aan een zij de als de grand
die bij de boerderij hoort zowel aan deze als aan gene zij de van de weg ligt.
De meeste van die boerderijen zijn houten twee- of vierkamerwoningen,
daarbij een afzonderlijke schuur en stal. Slechts zelden staan woning, stal en
schuur ander een dak.
De meeste huizen hebben houten vloeren, veelal met uitzondering van de
woonkeuken die plavuizen heeft. In deze woonkeuken staat het stenen fornuis,
op een zodanige wijze in de muur geplaatst, dat ook de andere kamers van het
huis erdoor verwarmd warden. 's Winters wordt de waning extra beschermd
door het aanbrengen van dubbele ramen.
Bedsteden heb ik nergens gezien. Men slaapt in bedden ander dikke zware
gestikte dekens of (nog warmer!) ander met ganzedons gevulde katoenen of
linnen zakken ter grootte van een deken.
Ruim de helft van de .boerderijen is thans aangesloten op het elektriciteitsnet,
elders worden petroleumlampen gebruikt. Aansluiting van boerderijen op het
gasnet komt vrijwel niet voor, op de waterleiding veel minder dan op het elektriciteitsnet. Een pomp of put op het erf voorziet in de eigen waterbehoefte.
In deze dorpen van houten huizen die dicht opeen staan, volgetast zijn met
hooi en stro en andere zeer brandbare waar, zonder waterleiding, is brand in
een van de huizen zeer gevaarlijk. Dikwijls brandt dan direkt een hele rij
boerderijen af, soms zelfs wel een heel dorp.
In de wat grotere dorpen bevindt zich een coOperatieve winkel welke zowel
koopt (bv. eieren) als verkoopt, een 4-klassige lagere school en soms een
kapel. Een dorp moet toch al wel meer dan 2.000 inwoners hebben (of samen
met de omgeving voor zoveel bewoners het centrum zijn) voor er een parochiekerk staat, er een gemeenteadministratie, hulppostkantoor, politiepost, enkele
winkels, een café gevestigd zijn en er minstens enkele malen per dag een bus
passeert naar een grotere plaats in de omgeving. In de grotere centra met 5000
en meer inwoners komen alle normale diensten voor zoals we die ook in Neder-
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land kunnen verwachten: een volledige lagere school, voortgezet onderwijs,
gemeentehuis, politiebureau, kerk, bioscoop, meerdere winkels, café's, restaurants, meestal zelfs wel een klein hotel. Een belangrijke plaats neemt daar ook
in het Partij bureau van de Communistische Partij, het centrum van de partijadministratie en -aktiviteiten in de streek.
c. De aansluiting op het elektriciteitsnet is zeer belangrijk. Dan pas kan in
het bedrijf gebruik worden gemaakt van een elektro-motor en kan een goede
verlichting veiliger en langer werken in huis en in stal en schuur mogelijk
maken.
Nog belangrijker wellicht is de komst van de elektriciteit voor het Leven in de
dorpen. In de donkere avonduren kan men nu kranten, tijdschriften en boeken
lezen; studeren is nu eigenlijk pas mogelijk; radio en televisie kunnen beluisterd
en bekeken worden. Wisten voordien de bewoners van de dorpen nauwelijks
wat er in de wereld omging, nu komt dit alles rechtstreeks in hun huis. Dat hier
ook voor het bewind grate kansen liggen, die niet onbenut gelaten worden,
om de bevolking in de gewenste richting te beinvloeden, spreekt vanzelf. Waar
nog geen elektriciteit is, is na de oorlog wel reeds radiodistributie aangelegd.
Oak hierbij speelde het propaganda-motief een belangrijke rot. Zodra iedere
waning voorzien was van radio of radiodistributie, was iedereen in Polen
bereikbaar voor de redevoeringen van de partijleiders, voor de scholing die via
de radio gegeven wordt en voor velerlei andere beinvloeding o. a. via de nieuwsberichten en lezingen gegeven.
d. Lopen moet men op het Poolse platteland nog vrij veel. Even opvallend
is echter wel het grote aantal fietsen. Op vrijwel iedere boerderij is toch wel
minstens een fiets aanwezig, waarvan alle bewoners gebruik maken.
Het aantal bromfietsen, motorfietsen en auto's groeit overigens de laatste
jaren zeer snel.

1955
1957
1959
1961

Personenauto's

Motorfietsen

Vrachtauto's

40.259
61.944
104.574
135.941

169.732
331.189
630.283
927.234

73.186
93.480
107.214
131.736

Afzonderlijke gegevens hoeveel van deze vervoermiddelen op het platteland
in gebruik zijn en hoeveel in de stad staan helaas niet ter beschikking.
Een groat bijkomend voordeel van dit groeiende 'bezit aan brom- en motorfietsen is, dat de jongere mannen leren „sleutelen" aan een motor. Dit is namelijk van groot belang voor het onderhoud van de tractoren. In een land als
Polen zijn weinig geschoolde monteurs. Wanneer tot nu toe in een dorp een
tractor arriveerde bleek het dikwijls moeilijk iemand te vinden die iets begreep
van de problemen verbonden aan het inrij den, regelmatig controleren en zo
nodig repareren van deze tractor. Nu groeit een jonge generatie op die als het
ware spelenderwijs leert met motoren om te gaan.
In het voorgaande is getracht lets te schetsen van het Leven en werken van de

876

WERKEN EN WOKEN OP HET POOLSE PLATTELAND

Poolse plattelandsbevolking. Dikwijls moest daarbij vergeleken warden met de
situatie in Nederland om een beter inzicht te krijgen in de omvang van bepaalde verschijnselen in Polen. Uit deze vergelijkingen bleek dat Palen op vele
terreinen nog ver bij Nederland achter ligt. Voor een belangrijk deel is het
verleden hieraan schuldig. Polen is lange tijd door de omringende landen bezet
gehouden en kon zich in die tijd niet goed ontwikkelen. Daarbij kwam nog van
1939 tot 1945 de allesverwoestende tweede wereldoorlog, die Palen zwaarder
trof dan welk ander land ook. Van de 32 miljoen inwoners in 1931 waren er in
1946 nog maar 24 miljoen over. Hele landstreken en steden waren te vuur en te
zwaard verwoest. De heropbouw was dus dubbel moeiliik. Een vergelijking van
het Poolse produktieniveau met het Nederlandse moet dus ook wel zeer in het
nadeel van Polen uitvallen, het is hier slechts voor het scheppen van de nodige
achtergrond geschied.
In snel tempo bouwen de Poden nu aan hun toekomst, zij trachten van ieder
land te leren wat hen het beste past en hopen zo ook eens het welvaartspeil te
bereiken dat West-Europa in het algemeen reeds heeft bereikt. Ook de boeren
streven er naar van anderen te leren om hun landbouw op het Westeuropese
peil te brengen, om meer en betere produkten voort te brengen en om daardoor
ook voor zichzelf een hogere levensstandaard te bereiken.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONA AL

V

EERTIEN maanden is er in de jaren 1961 en '62 onderhandeld, voordat
de ministers van buitenlandse zaken van de veertien-landen conferentie te
Geneve op 23 juli 1962 een akkoord bereikten over Laos. Het tot stand komen
van deze overeenkomst werd bemoeilijkt door het totale gebrek aan eensgezindheid tussen de drie groeperingen in Laos zelf, te weten een rechtse, gesteund
door het Westen, een linkse, de Pathet Lao, gesteund door communistisch
China, en een neutralistische groep, en door de tegenstellingen tussen de belanghebbende mogendheden. Oak het feit, dat tijdens de samenkomst tussen
Kennedy en Chroestsjef in juni 1961 te Wenen Laos praktisch het enige punt
was, waarover beide heren het eens waren, n.l. dat het een neutraal en onafhankelijk land zou moeten zijn, bespoedigde het tot stand komen van een overeenkomst nauwelijks. In Laos is het niet Moskou maar Peking, dat aan de touwtjes
trekt
Noch van de neutraliteit noch van de wapenstilstand tussen de drie Laotiaanse groepen is intussen veel terecht gekomen. Konden kleine schermutselingen
in 1962 nog als „vergissingen" worden gekwalificeerd, begin 1963 werd de
toestand ernstiger. Van belang is, dat het deze keer niet ging tussen de rechtsen
en de Pathet Lao, maar tussen de laatste en de neutralistische troepen van Kong
Lee; de neutralistische groep, die ander leiding staat van premier Soevanna
Phoema zag in de laatste maanden een deel van haar aanhang overlopen naar
de Pathet Lao, die nu probeert alle neutralisten naar zich toe te lokken en zo
de rechtsen in een minderheidspositie te plaatsen. In de maand april ontstonden
er in de Vlakte der Kruiken gevechten tussen beide partijen, waarbij de neutralisten in de minderheid bleken te zijn. De Laotiaanse regering deed een vergeefs
beroep op de strijdende partijen de gevechten te staken en verzocht tevens de
internationale contrale-commissie de klacht te onderzoeken, dat communistisch
Noord-Vietnam de neutraliteit had geschonden door militaire steun te verlenen
aan de Pathet Lao. Er dreigde een ernstige crisis; de reis van de Amerikaanse
onder-minister Harriman naar Moskou had echter betrekkeliik weinig zin. Het
is wel heel aardig, dat hij terug kwam met het bericht, dat Chroestsjef de
neutraliteit en de rust wil gehandhaafd zien, maar het gaat er niet om, wat hij
in dezen wil, maar om wat hij kan. Is hij in staat om Peking van verder optreden te weerhouden ? Er is Mao veel aan gelegen zijn invloedssfeer verder uit te
breiden en als hij er in slaagt via Noord-Vietnam Laos te controleren heeft hij
vat op Zuid-Vietnam en Thailand en ligt de weg naar Zuid-Oost-Azie voor hem
open. Deze geweldige Chinese machtsvermeerdering is zeker ,niet prettig voor
Moskou, maar de verhouding Moskou - Peking is niet van dien aard, dat Peking
bereid is de bevelen van Chroestsjef op te volgen. Integendeel zijn de tegenstellingen gedurende het laatste jaar scherper geworden en het is mogelijk, dat
Chroestsjef zich terwille van zijn eigen positie — al was het maar om niet
opnieuw door de Chinezen voor een tweede Chamberlain te warden uitgemaakt
— gedwongen ziet Peking meer de vrije hand te laten dan hemzelf lief is. Er is
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voor hem misschien een mogelijkheid om althans voorlopig enige invloed te
behouden; China heeft dringend industriele en agrarische hulp van de SovjetUnie nodig; mogelijk wil Mao wat water in zijn wijn doen in mil voor herstel
van de Russische economische steun, maar dan betekent dit toch slechts uitstel,
daar hij, als China eenmaal op eigen benen kan staan, toch zijn expansie-politiek
weer zal opvatten. Op dit ogenblik echter is zijn „Grote sprang vooruit" vrijwel
op alle punten mislukt en de ontevredenheid onder zijn onderdanen is zo groot,
dat de Formosaanse troepen hun activiteit tegen het vasteland van China hebben
verhoogd in de hoop op een opstand tegen het regime in Peking. Al met al
blijft de toestand uitermate kritiek, ook al is er in Laos nu weer een soort
wapenstilstand gesloten, daar voor Mao een groat succes in de buitenlandse
politick ook een afleiding van de aandacht voor zijn binnenlandse moeilijkheden kan zijn. Hoe dan ook de positie van het Westen in Laos is nu reeds
danig verzwakt.
Het bezoek van Fidel Castro aan Moskou rand 1 mei is tekenend. Na de
Cubaanse crisis vorig jaar leek het er op, dat communistisch China de kans zou
krijgen zijn invloed op Cuba te vestigen, maar uiteindelijk heeft Castro toch
maar besloten om de zijde van Moskou te houden; hij kan daar in elk geval
meer financiele hulp krijgen dan in Peking en de economische moeilijkheden,
waarmee hij te kampen heeft zijn wel zo groat, dat hij zich de weelde niet kan
veroorloven om kwaad te blijven wegens het terughalen van de Russische
raketten. Hoe belangrijk deze raketten voor Rusland ook waren, het is nu voor
Chroestsjef voornamer door de aanwezigheid van Castro bij de 1 mei parade
te manifesteren, dat er een vriendschappelijke verhouding tussen Rusland en
Cuba is blijven bestaan. Dit is niet alleen nodig om Peking te laten zien, dat
Fidel zich niet door Rusland in de steek gelaten voelt, maar ook om de Verenigde Staten te laten weten, dat Moskou wil blijven proberen om via Cuba zijn
invloed in Midden- en Zuid-Amerika uit te breiden. Voor de Verenigde Staten
zijn de raketten op Cuba eigenlijk minder belangrijk; ideologisch is Castro veel
gevaarlijker dan hij militair ooit zou kunnen zijn. De vraag is nu of Kennedy in
staat is de toestand in de gebieden rand Cuba zo te stabiliseren, dat de aantrekkingskracht van het communisme vermindert; tot nu toe is daar weinig van
terecht gekomen; de groots opgezette Alliantie voor de Vooruitgang heeft nog
niet veel succes gehad.
Beter nieuws vormde voor Washington de overwinning van de liberalen
onder Lester Pearson bij de Canadese verkiezingen op 8 april. De conservatieve
regering Diefenbaker had zich als minderheidsregering slechts kunnen handhaven tengevolge van de onderlinge onenigheid tussen de oppositie-partijen.
Toen Diefenbaker echter de kwestie of Canada atoomkoppen van de Verenigde
Staten zou betrekken voor de raketten op Canadees grondgebied op de lange
baan wilde schuiven, bleek hierover reeds meningsverschil te bestaan binnen de
conservatieve partij en trad de minister van defensie af; spoedig daarna bezorgden de gezamenlijke oppositiepartijen Diefenbaker in het parlement een nederlaag, waarop de premier het parlement ontbond. Zijn berekening bleek fout;
bij de verkiezingen leed zijn partij de nederlaag; de liberalen boekten grote
winst maar behaalden niet de absolute meerderheid. Pearson zal de defensiekwestie met de Verenigde Staten nu wel uit de wereld helpen, maar hij staat
daarnaast voor de zware opgave om de economische positie van Canada — grote
werkloosheid en dringende behoefte aan uitbreiding van de buitenlandse handel
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— te verbeteren; zijn hoop am door een sterke meerderheidsregering het land

meer stabiliteit te verschaffen is niet vervuld; hij moet speculeren op het feit,
dat het parlement zijn regering zal dulden, omdat het yolk verkiezingsmoe is na
in '62 en '63 een vertegenwoordigend lichaam te hebben gekozen.
Op 6 april werden de besprekingen tussen Egypte, Syrie en Irak over de
vorming van een federatie heropend; in principe kwam men overeen een nieuwe
VAR te stichten, bestaande uit de drie genoemde landen. Het is een beslissing
op termijn geworden; er zal eerst een grondwet worden opgesteld, die over
hoogstens vijf maanden aan een volksstemming moet warden onderworpen;
vervolgens moeten binnen 20 maanden een Huis van Afgevaardigden en een
Senaat worden gekozen; het eerste kan beschouwd warden als symbool van de
eenheid, de laatste staat in het teken van de federatie. Als nu alles goed gaat
zal de VAR over twee jaar in werking zijn getreden. De tegenstellingen binnen
deze combinatie zijn echter nog altijd aanwezig; in Syrie is er weer onenigheid
tussen de socialistische Baath-partij, die de nadruk legt op het federatieve
element, en de verschillende groepen Unionisten, die voorstanders zijn van een
sterke centraal bestuurde eenheid; dit leidde dezer dagen tot het uittreden uit de
regering van enkele unionistische figuren.
Het republikeinse bewind in Yemen heeft aangekondigd te zullen toetreden
tot de VAR, maar het zal toch moeten wachten totdat er een nationale assemblee
is gevormd, die — volgens het akkoord van 16 april — met een meerderheid
van drie vierden moet beslissen over toelating van nieuwe leden.
De Algerijn Ben Bella vindt de vorming van de VAR prachtig, maar wil er
zich voorlopig niet bij aansluiten; hij wil liever via de Maghreb naar een grotere
Arabische eenheid. Vermoedelijk voelt hij zich samen met Marokko en Tunesie
sterker tegen al te grate aspiraties van Nasser, waarmee hij overigens wel graag
vriendschappelijke betrekkingen wil onderhouden getuige het herhaalde bezoek
van een Algerijnse delegatie aan Egypte en de tegenvisite van Nasser aan
Algerije in mei. Ook Frankrijk heeft er blijkbaar belang bij am Ben Bella niet
tegen zich in het harnas te jagen en hem mogelijk aan de zijde van Nasser te
drijven; in onderlinge besprekingen tussen de Franse en Algerijnse regeringen
n.a.v. de Franse ondergrondse kernproef op 18 maart jl. in de Sahara is in elk
geval besloten, dat de Franse troepen vroeger dan in het verdrag van Evian was
bepaald uit verschillende gebieden van Algerije zullen worden teruggetrokken;
bovendien heeft Parijs te kennen gegeven nu het terrein voor bovengrondse
kernproeven minder nodig te hebben, daar het een nieuw gebied aan het inrichten is in de Stille Zuidzee; ondergrondse proeven zullen nog wel nodig zijn
maar zullen tijdig aan de Algerijnse regering warden meegedeeld.
De invloed van de nieuwe VAR op Jordanie is merkbaar geworden. Er is in
het land van koning Hoessein een sterke stroming voor aansluiting bij de nieuwe creatie van Nasser en deze laatste wil Jordanie graag opnemen maar dan
moet Hoessein verdwijnen. Reeds op 27 maart trad de Jordaanse regering i.v.m.
de Arabische ontwikkelingen af, maar het toen gevormde kabinet onder leiding
van Rifai werd reeds 20 april door het parlement weggestemd, omdat het
afwijzend stand t.o.v. de VAR; de koning ontbond daarop het parlement en
vormde een nieuwe regering met aan het hoofd zijn aom Hoessein Ibn-Nasser
om de verkiezingen voor te bereiden; koning Hoessein heeft tevens verklaard,
dat Jordanie de Arabische eenheid wenst te bevorderen en bereid is samen te
werken met Egypte, Syrie en Irak, maar dat hij niet wenst af te treden. Men
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verwacht niet, dat Nasser een poging zal doen am Hoessein met geweld te
verdrijven en een republikeins Jordanie te stichten, dat zich dan bij de VAR
kan aansluiten. Ingrijpen van Nasser zou n.l. ten gevolge hebben, dat Israel
zich bedreigd zou voelen en zou kunnen intervenieren, hetgeen de hervatting
van de Palestijnse oorlog zou betekenen; de Amerikaanse oliebelangen in deze
gebieden zouden dan in gevaar komen en de Verenigde Staten hebben Nasser
duidelijk gemaakt, dat — hoe blij zij ook zijn, dat de Arabische ontwikkeling
anti-communistisch is — zij niet kunnen dulden, dat hun economische belangen
gevaar lopen. Bovendien hebben zij laten weten, dat ook een aanval op Israel
ernstige consequenties zou hebben. Zou overigens een Arabische eenheid noodzakelijkerwijze een gevaar voor Israel moeten betekenen? Zij zou evengoed een
stabiliserende factor kunnen zijn, daar de behoefte am elkaar te overtreffen in
dreigementen tegen Israel weg zou vallen en er meer kans zou zijn om door
samenwerking de economische en sociale toestanden ander de Arabieren te
verbeteren.
In West-Duitsland is eindelijk een einde gekomen aan de strijd over de opvolging van Adenauer. Reeds in 1961 had „der Alte" aangekondigd in oktober '63
te zullen aftreden, maar lange tijd twijfelde men er aan, dat dit ook inderdaad
zou gebeuren; deze twijfel werd gevoed door het feit, dat Adenauer weinig zin
bleek te hebben om te praten over zijn opvolging; wel liet hij telkens blij ken
Erhard niet te wensen, daar hij diens politieke kwaliteiten niet hoog aansloeg.
De onzekerheid over het wanneer en wie leidde bij de verkiezingen voor de
landdagen in Neder-Saksen en Rijnland-Paltz tot een aanmerkelijk stemmenverlies voor de CDU. Op 23 april heeft de parlementaire fractie van de CDU/
CSU de knoop doorgehakt en met grate meerderheid Ludwig Erhard, de man
van het Wirtschaftswunder, als candidaat aangewezen. Deze kan nu met eenvoudige meerderheid door het parlement warden gekozen als de vrije democraten hem steunen, hetgeen te verwachten is, daar zij zich reeds in 1961 voor
hem hebben uitgesproken. Een — zij het gematigde — wijziging in de buitenlandse politiek van West-Duitsland wordt ander Erhard verwacht; het is
bekend, dat hij het niet geheel eens was met het door Adenauer geslaten FransDuitse verdrag; ook voelt hij meer voor nauwere betrekkingen met Engeland en
voor aansluiting van dit land bij de EEG; dat hij tevens streeft naar uitbreiding
van de handel met Sovjet-Rusland wekt bezorgdheid in Washington. Maar
grate moeilijkheden in de verhouding tussen de Verenigde Staten en WestDuitsland worden niet verwacht.
J. Oomes
BELGIE
De verkiezingen voor de Ondernemingsraden en voor de Comites voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen zijn sedert verscheidene weken aan de gang, en zullen nog geruime tijd voortduren. Over de
algemene uitslagen kan men zich nu nog niet uitspreken. Intussen is het opvallend, dat die uitslagen vooral beoordeeld worden volgens politiek-syndicale
normen, volgens een criterium dus dat in se zijn corsprong vindt buiten het
bedrijf. Aangezien de uitslagen slechts fragmentair bekend gemaakt warden,
naarmate ze binnenlopen en door het Ministerie aanvaard warden, is het moei-
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lijk algemeen geldende vergelijkingen op te stellen met vroegere uitslagen. De
buitenstaander krijgt telkens weer de indruk, dat zowel het A.B.V.V. als het
A.C.V. zich beroemen op vooruitgang. Globaal genomen, zegt men, versterkt
het A.C.V. zijn posities, zowel bij de arbeiders (waar de 40% duidelijk zou
overschreden warden) als bij de bedienden, waar het A.C.V. ook in de vroegere
verkiezingen steeds meet dan de helft bereikt had.
De aanwending van syndicale en tenslotte partijpolitieke normen bij het
beoordelen van deze uitslagen is het gevolg van het feit, dat volgens de wet
alleen de vakbonden het recht hebben om lijsten voor de verkiezingen voor te
dragen. De hele wetgeving terzake is er in hoge mate op gericht geweest, de
positie van de vakbonden binnen de ondernemingen te versterken, en te vermij den dat er in het bedrijfsleven representatieve personen of groepen zouden
ontstaan buiten de invloeds- en de organisatiesfeer van de gevestigde vakbonden. Een maandkroniek als deze is niet de geschikte plaats om dit verschijnsel
te beoordelen. De vraag is trouwens, of een andere regeling wel mogelijk was
en welke de representatieve waarde zou zijn van Ondernemingsraden en gemandateerden zonder organische banden met de gevestigde syndicale grootmachten.
Oak het conflict tussen de geneesheren en het departement van sociale voorzorg aangaande een voorlopig wetsontwerp inzake de ziekteverzekering kan in
dit bestek niet uiteengezet worden. Het geschil sleept al enkele jaren aan en
heeft al vele fasen doorgemaakt alvorens nu weer een van de meest netelige
regeringsaangelegenheden te warden. Zoals ook reeds in andere omstandigheden is gebleken, geven beroepsorganisaties van universitair gediplomeerden
niet steeds een indruk van politieke rijpheid. Er warden van diverse zijde heel
boze modes gesteld en brieven gepubliceerd, die zelfs door hun terminologie
bewijzen dat veel geneesheren zich sedert lang niet meet voldoende met het
openbare Leven inlaten om thans doeltreffend op te treden bij overheidsinstanties en bij politieke organismen waarmee ze in andere omstandigheden geen
contact onderhouden.
Een definitieve oplossing zal waarschijnlijk ook thans niet bereikt warden,
misschien wel een geleidelijke verbetering van een der sectoren die tot de
belangrijkste dient gerekend te worden van de moderne welvaartstaat. De
ziekte- en invaliditeitsverzekering zal nog vele jaren een van de gevoeligste
plekken van de binnenlandse politiek blijven.
Het Paasverlof heeft de parlementaire werkzaamheden een tijdlang anderbroken. De partij en trachten de adempauze te gebruiken om de orde in de
gelederen enigszins te herstellen. In de Socialistische Partij wit de leiding de
Luikse „rebellen" terugroepen tot de orde. Het betreft hier twaalf volksvertegenwoordigers die zich onthouden hebben bij de stemming van de wetsontwerpen inzake de handhaving van de openbare orde, ontwerpen waarvan gezegd
wordt dat ze invloed zullen hebben op de uitoefening van het stakingsrecht, al
wordt dit door de meeste bevoegde beoordelaars ten stelligste betwist. Veel
meet dan een objectief geschil over de zaak zelf is dit conflict in de socialistische rangen de zoveelste uiting van spanningen waarvan de oorsprong veel
dieper te zoeken is. Het gaat ten slotte over het Joel en de werkingswijze van
partij en vakbond en over hun onderlinge banden. Het gaat over de VlaamsWaalse verhoudingen en over de organische wijzigingen die in het licht daarvan
54

882

POLITIEK OVERZICHT

aan de Belgische Staat dienen aangebracht. Het gaat over alle elementen die
destijds door Andre Renard voor het eerst drastisch tot uiting gebracht zijn en
die ook thans nog een diepe kloof tussen het Vlaamse en het Waalse socialisme
veroorzaken. Men kan zich bezwaarlijk voorstellen dat dit alles zijn beslag kan
krijgen door de thans aan de gang zijnde procedure tegen de Luikse „rebellen".
Waarschijnlijk zullen in het A.B.V.V. vroeg of laat ook de mensen aan de
leiding zelf dienen vervangen te worden, omdat ze al te zeer belast zijn door
de conflicten uit het verleden.
Over de Vlaams-Waalse verhoudingen zelf is er niet zo veel nieuws bijgekomen in de loop van de voorbije maand, tenzij dat er meer dan ooit aan
getwijfeld wordt of de drie wetten, waarmee de C.V.P. en minister Gilson de
taaltoestanden wilden verbeteren, Gait door het parlement zullen afgewerkt
warden. Het zou bij de eerste wet (vastlegging van de taalwet) blijven, de
overige twee zouden niet meer te verwerken zijn door een regering en een
parlement waarvan men begint aan te nemen dat ze in het najaar van 1964
zullen vernieuwd warden.
Misschien zullen de wetgevende en provinciale verkiezingen gehouden warden voor de gemeenteverkiezingen, wat de taak der partij en zou vergernakkelijken bij de keuze van hun opstelling in de centrale en in de plaatselijke
politiek. Men mag dan ook geredelijk aannemen dat de partijbesturen zich
beraden over de algemene lijnen van hun toekomstig beleid, meer bepaald wat
de regeringsvorming betreft na de verkiezingen. Het is geen ongewoon verschijnsel dat de nieuwe regering al in de maak is voordat de oude de geest
gegeven beef t. Dat dhr. Lefevre zulks zou gedaan hebben met de socialisten
op een ogenblik dat de regering Eyskens nog in functie was en in een zware
strijd gewikkeld met de socialisten, is een van de argumenten die nogal eens
tegen de premier ingeroepen werden. Terecht of ten onrechte: dat is hier de
kwestie niet. Er moet een zeker continuiteit in het politieke leven bestaan en dit
vergt enige anticipatie: het is ten slotte normaal dat reeds aan de volgende
regering gedacht wordt voor de huidige formatie formed uiteenvalt.
Wordt het in het volgende parlement andermaal een katholiek-socialistische
formule, of komen de liberalen er bij ? Zoals de zaken thans staan — verscherpte Vlaams-Waalse verhoudingen; politiek-sociale crisis in de B.S.P. en in het
A.B.V.V., ruimtelijk samengevat in enkele actieve Waalse gebieden; noodzakelijkheid. van 'n grondwetshervorming die tot nog toe niemand werkelijk aandurft
kan men zich moeilijk voorstellen dat de C.V.P. de socialisten in de oppositie wil drijven. Dan zou deze oppositie over zo'n geduchte aanvalskracht beschikken, dat op elk ogenblik gevaarlijke kortsluitingen kunnen ontstaan.
Anderzijds ziet men niet in hoe b.v. inzake Vlaams-Waalse verhoudingen
iets fundamenteel kan warden veranderd (b.v. door een grondwetsherziening)
zonder dat de C.V.P. aan de regering deelneemt — de partij die het politieke
raderwerk in Vlaanderen in veel ruimere mate beinvloedt dan am het even
Welke andere partij, terwijl het A.C.V. er zo representatief is, dat ook op
sociaal gebied moeilijk duurzaam werk kan worden aangepakt zonder samenwerking tussen de twee grootste machtsformaties.
Het resultaat van deze vele tegenstellingen en onzekerheden is vooralsnog
een immobilisme, waarvan men moeilijk kan aannemen dat het in de eerstvolgende maanden nog overwonnen kan warden. Zo duren nog steeds toestanden
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voort die voor het unitaire stelsel een veel zwaardere hypotheek zijn dan welke
federalistische propaganda ook, nl. de onevenredige vertegenwoordiging van de
Vlaamse kiezers in het parlement, en het onaangepast blijven van de parlementaire vertegenwoordiging aan de werkelijke bevolking van het land. En dit in
een Staat die bij zijn ontstaan in 1830 zo uitvoerig argumenteerde tegen de
„Hollandse rekenkunde" — een geschil dat ten slotte toch ook maar handelde
over niet geregelde problemen in de aard van die waaraan thans reeds sedert
jaren door regeringen gedokterd wordt zonder enig resultaat. Wie de unitaire
formule wil bewaren, zal ze logisch moeten toepassen. Grondwettelijk bestaan
er dan geen Vlamingen noch Walen, zodat geen enkele steekhoudende reden
kan ingeroepen warden om het aantal parlementaire mandaten anders te berekenen naarmate het gaat over het noordelijke of het zuidelijke gedeelte van het
land — om de geliefkoosde terminologie te gebruiken van hen die in dit land
alleen maar een verschil in breedtegraad kunnen ontdekken.
Zowel in de commissie in de schoot waarvan de twee grote partijen een
oplossing van de taalvraagstukken zoeken als in die welke de grondwetsherziening moet voorbereiden, is men vastgelopen. Er zal ergens nieuwe stootkracht moeten ontwikkeld warden om over dit dood punt heen te geraken. Oak
aan dat vraagstuk zullen de partijleidingen na de zomer wel een oplossing
trachten te geven.
Tot de „petite histoire" rekenen we de moeilijkheden waarmee de Partij voor
Vrijheid en Vooruitgang worstelt in het Brusselse, waar onder leiding van
„verruimde" liberalen een houding aangenomen werd die voor de Vlaamse
liberalen wel erg grievend moet zijn, en die afbreuk doet aan het algemeen
aanzien van de P.V.V. Na haar omvorming en verruiming blijkt de P.V.V. zich
wel te bewegen op een terrein dat geestelijk anders is dan dat van de antiklerikale voorganger, terwijl op sociaal gebied aan de veel talrijker en meer
gevarieerde middenklasse nieuwe doelstellingen of nieuwe actievormen voorgehouden worden. Dit is o.i. de betekenis van het pas te Oostende gehouden
P.V.V.-congres, waar de oprichting van een liberale middenstandsorganisatie
aangekondigd werd. Om echter ook nieuwe krachtbronnen in Vlaanderen aan
te boren zou de P.V.V. andere gedragingen moeten te zien geven. Men kan er
alleen uit concluderen dat de leiding van de P.V.V. de Vlaamse factor onbelangrijk acht en volgens traditionele normen blijft beoordelen.
H. de Bruyne

Forum
De Frustatieneurose
De psychische kenmerken van de
frustratieneurose, door Terruwe een syndroom genoemd, worden door haar als
volgt geformuleerd:
„Enerzijds een achtergebleven zijn van
het gevoelsleven, met zich brengend een
onmogelijkheid zich in zijn gevoel normaal tot anderen te ordenen, verder een
gevoelsonzekerheid die zich gewoonlijk
in angst uit, en tenslotte insufficientiegevoelens, samengaande soms met schuldgevoelens, en aanleiding gevend hetzij tot
depressie, hetzij tot agressiviteit; anderzijds, ter onderscheiding van de verdringingsneurosen, geen hypertrofie van hetzij angst, hetzij energie, tengevolge van
langdurige verdringing, vrije gevoelsinstelling ten aanzien van het zinnelijk
goed, en statisch verschijningsbeeld van
de symptomen". De schrijfster voegt
daar nog aan toe veelvuldig voorkomende inprentingsstoornissen, eventueel afwijking in de functies der zintuigen, en
tenslotte te jeugdig uiterlijk en algemene
vermoeidheid. Fundamenteel voor de
therapie de grondslag waarop het gebouw van de psychische uitgroei van de
patient kan worden opgetrokken zijn:
de gevoelsbevestiging van de patient
door de genegenheid van de therapeut,
en de telkens herhaalde en doorgezette
intellectuele bevestiging door de therapeut.
De totaal indruk van het boek is: een
met liefde en zorg uitgevoerde studie met
betrekking tot praktijkervaringen, geschraagd door het theoretisch skelet dat
ons uit het proefschrfit van dr. Terruwe
bekend is. De vraag die zich bij herhaling
aan de lezer voordoet is: waarom ontmoeten andere psychotherapeuten zo weinig „typische frustatieneurotici?" Het
antwoord hierop zou kunnen zijn, dat de
meeste psychotherapeuten dergelijke patienten rangschikken bij lijders aan verwaarlozingsverschijnselen met (psycho-)
infantilisme, schizoIde en psychopathiforme structuren, en een neurotische leDr. A. A. A. Terruwe, De frustratieneurose.
eik, 1962, 127 pp., f 11,25.

venshouding, waarbij soms ook nog degeneratieve elementen een rol spelen.
De moed om deze gevallen onder 66n
noemer te brengen hangt wellicht samen
met een op successen met positieve overdracht gebasseerd therapeutisch optimisme en met een behoefte tot ordenen in
grote groepen. Enkele kanttekeningen
mogen hierbij niet achterwege blijven.
De polaire verhouding constitutie-milieuomstandigheden kreeg in dit boek
weinig aandacht. Terruwe vermeldt terloops de invloed van de in aanleg gegeven sthenische en asthenische structuren
welke aansprakelijk zouden zijn voor
agressie of depressiviteit. Zij legde wel
een verband tussen „extreem kille moeders" en frustratieneurotische kinderen,
maar vroeg zich niet of waarom deze
moeders zo affectarm waren, terwijl het
genoemde verband toch mede bepaald
zou kunnen zijn door constitutionele
patronen.
Een psychodiagnotische expertise van
een aantal lijders aan frustratieneurotische verschijnselen — in Nijmegen tot de
mogelijkheden behorend zou kunnen
bijdragen tot een zakelijker omlijning van
de zogenoemde groep en zou eventuele
(te) subjectieve argumenten concretiseren
of elimineren.
Een vergelijkende uiteenzetting met
psychoanalytische en andere dieptepsychologische benaderingswijzen van dezelfde thematiek zou het begrip „frustratieneurose" voor velen makkelijker plaatsbaar en hanteerbaar maken.
De onderscheiding 'frustratieneurose'
en 'verdringingsneurose' wordt door de
auteur nu eens scherp gehandhaafd, dan
weer genuanceerd weergegeven. Zij
houdt voor mogelijk dat verdringingsneurotische verschijnselen bij frustratieneurotici optreden. Op blz. 38 schrijft
zij, dat angstneurotische superposities
vaak voorkomen. Bij de frustratieneurose is de niet-ontwikkeling primair, de
angst secundair, bij de angstneurose ligt
dit omgekeerd; wordt echter de secundaire angst verdrongen, dan krijgt de
Uitg. J. J. Romen & Zonen, Roermond en Maas-
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patient te waken met verdringingsmechanismen „die niet uit een innerlijk conflict
voortkomen, maar een gevolg zijn van
het felt, dat men de uitwendige omstandigheden niet aan kan". flit dit alles
moet toch wel blijken, dat de frustratieneurose dermate met verdringingsneurotische patronen is doorwoekerd dat de
zuivere vorm slechts in theorie bestaat,
nog afgezien van het feit dat onverwerkbare uitwendige omstandigheden meestal
innerlijke conflicten veroorzaken of tenminste evoceren.
Opgemerkt zij nog, dat de door Terruwe beschreven therapeutische houding
infantiliserende repercussies zou kunnen
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hebben, welke de gedragingen en zelfobservaties van de patient in mindere
of meerdere mate kleuren en ook wel
formeren. Enkele der opgesomde kenmerken van de frustratieneurose zijn, zo
gezien, misschien meer kenmerkend voor
deze therapeutische relatie dan voor het
'ziektebeeld'.
Dit alles neemt niet weg, dat dr. Terruwe terecht en op zeer bijzondere wijze
de aandacht vestigt op een schare patienten die onze hulp en sympathie behoeft. Psycho-therapeuten mogen deze
studie niet ongelezen laten.
J. J. C. Marlet, zenuwarts

Boekbespreking
GODSDIENST
Levende Karmel. Levensschets van de
Theresiaanse hervorming door een moniale van de Karmel van Le Paquier.
(Oasenreeks) . — Paul Brand, Hilversum,
Antwerpen, 1963, 199 pp f 7.90.
Dit werkje verscheen oorspronkelijk te
Freiburg bij het Paulusverlag, onder de
titel: Lebendiger Karmel, vom Leben der
Karmelitinnen. Het doel dat de schrijfster
zich voor ogen heeft gesteld is, aan het
leven en werken van de Karmelorde een
grotere bekendheid te geven. In een eerste hoofdstuk wordt de geschiedenis van
de orde beschreven, haar ontstaan, ontwikkeling en de groei van haar verschillende werkzaamheden. Een tweede hoofdstuk roept de grote figuren van Theresia
van Avila, Joannes van het Kruis, Theresia van Lisieux, Elisabeth van de Drieeenheid en van Edith Stein in herinnering. De twee laatste hoofdstukken zijn
gewijd aan een beschrijving van de regel
van de Karmel en van het dagelijks leven
van de karmelitessen. Dit boekje biedt
een kijk op deze sympathieke orde, die in
deze tijd van actie velen voor het contemplatieve leven weet te boeien.
P. Grootens

WU, John C. H., Inwendige Karmel,
wegen van de liefde (Serie Oasen). -Paul Brand, Hilversum, Antwerpen, 1963,
251 pp., f 9.90.

De figuur van John C. H. Wu is uitermate boeiend. En zijn werken treffen de
lezer steeds weer opnieuw door de grote
geest van geloof waarin zij geschreven
zijn en door de concrete benadering van
zijn onderwerpen. Met dit boek is hij
feitelijk al in 1937 begonnen, toen hij met
een vertaling van de psalm van „de goer
de Herder" begon. Deze psalm werd
voor hem de leidraad voor het boek
over de wegen van de liefde. In 1939
maakte hij kennis met de ascetische en
mystieke theologie van Tanquerey en
sindsdien heeft hij zich in de grote ascetische en mystieke schrijvers verdiept.
Tijdens zijn diplomatieke loopbaan te
Rome besprak hij met religieuzen van
allerlei habijt kwesties van de mystieke
theologie. In 1949 doceerde hij Chinese
filosofie aan de universiteit van Hawai.
Hij beschouwde zich toen als een wijze
uit China, die voor het goddelijk Kind
het goud neerlegt van het confucianisme,
de wierook van het taoisme en de mirre
van het boeddhisme. In 1950 gaf hij aan
dezelfde universiteit een reeks voordrachten over de christelijke mystiek. Hij is nu
professor in het Recht aan de universiteit
van Seton, maar de jurisprudentie heeft
zijn overwegen van de liefde niet belemmerd. De vrucht van die overpeinzingen
zijn in dit boek neergelegd. Hij behandelt
erin de groei van de liefde, de liefde in
knop (herwaardering van alle waarden,
Versterving, Zachtmoedigheid), De bloei
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van de liefde (Dorsten naar liefde, Ingestort licht: de oorzaak van onze dorst,
de praktijk van de broederlijke liefde),
Het rijpen van de liefde in de donkere
nacht, de zielevrede en de vreugde van
de liefde. In een epiloog op dit zeer treffende werk laat S. zien, hoe Christus is
de levende weg tot de liefde.
P. Grootens
WESSELING, C.ss.R., P., Romano Gu(Denkers over God en Wereld,
1). Lannoo, Tielt, 1961, 96 pp., ing.
Fr. 45.
Dit is geen studie over Guardini, wel een
aansporing om hem te lezen en te herlezen. Daar het onmogelijk is de werken
van Guardini samen te vatten zonder ze
te verminken beperkt Wesseling zich tot
een uitgebreide samenvatting van het
meest bekende werk De Heer en verder
wordt een keuze van teksten samengebracht rond enkele meer actuele problemen. Vooraf vindt men een levensschets
van Guardini alsook een lijst van de
werken die in het Nederlands vertaald
R. D'hondt
zijn.
a

RAHNER, K., Schriften zur Theologie,
Band IV, 1960, 508 pp., Band V, 576
pp., 1962. Benziger Verlag, Einsiedeln, geb. D.M. 19.80 en 24.80.
Al waagt Rahner zich in deze beide
nieuwe bundels verspreide artikelen of
nog onuitgegeven studies nergens aan de
uitwerking van den synthetisch tractaat,
hij dringt toch als een der weinige echte
hedendaagse godgeleerden vanuit een
centrale visie over de God-mensheid-verhoudingen door tot de kern van de talloze facetten ervan die hem boeien. Vernieuwend, bevrijdend en rustbrengend zijn
deze bouwstenen voor een dogmatiek.
Het is voedsel en licht die in geen enkele
degelijke theologische bibliotheek zouden
mogen ontbreken want op zichzelf vormen deze Schriften een bibliotheek van
het huidige theologische denken. Hier kan
slechts gewezen worden op enkele stukken die de recensent bijzonder opvielen:
in Band IV de artikelen over de Eucharistie en de fundamentaaltheologische beschouwingen over het „mysterie". Het
5de deel begint met een ontroerend persoonlijk getuigenis over het verantwoord
geloof in onze tijd; naast de verrijkende
benaderingen van de transcendentie van
het christendom en verscheidene uiteenzettingen over de spanning dogma-exegese treffen bijzonder de beide christologische studies: „Christologie innerhalb

einer evolutiven Weltanschauung" en
„Dogmatische Erw;agungen fiber das
Wissen and Selbstbewusstsein Christi".
Een Nederlandse vertaling van enkele,
voor een ruimer publiek meer toegankelijke, passages zou zeer wenselijk zijn.
J. Kerkhofs
HAAREN, J. van, De troost der bergrede. Uitg. Paul Brand, Hilversum,
1961, 168 pp., f 7,90.
HA.AREN, J. van, De tastzin van de ongelovige. Uitg. Paul Brand, Hilversum, 1962, 116 pp., f 7,90.
Vermoedelijk heb ik deze boekjes in de
verkeerde volgorde gelezen. Eerst heb ik
„De tastzin van de ongelovige" met bijzonder veel plezier doorgenomen. De
„ongelovige" is hier niet zozeer de mens
die buiten de Kerk staat, maar de ongelovige onder ons, en vooral in ons.
stekend wordt duidelijk gemaakt, dat het
levend geloven met het Doopsel niet zomaar pasklaar wordt meegegeven, maar
hoe het meegroeit met de ontwikkeling
van de mens. Vandaar is het vanzelfsprekend, dat twijfels ontstaan, die het
geduld vragen dat alle rijping vraagt.
Daarna wordt de voornaamste voorwaarde voor de rijping van het geloof
uitvoerig behandeld: het ontwikkelen van
de zo nodige „tastzin", die in het zichtbare het onzichtbare weet te zien. Tenslotte wordt terecht gesteld, dat levend
geloof niet op een volkomen vastliggend
Godsbeeld is vastgespijkerd; veel z.g.
„niet geloven" is in feite geen ongeloof,
omdat alleen een heel bepaald Godsbeeld,
dat echter geenszins het enige is, niet
aanvaard wordt. Deze thema's worden
zeer levendig uitgewerkt op basis van
een goed begrip van „geloven". Het
boekje is zo overtuigend, dat men weinig
zin heeft op details in te gaan. Waar
schr. b.v. enige belangrijke vragen eigenlijk niet beantwoordt, wijst hij toch de
weg en wekt hij vooral het vertrouwen
in het vinden van een oplossing.
schien had een en ander soms iets meer
genuanceerd kunnen voorgesteld worden.
Kan men b.v. wel zo absoluut stellen,
dat de angstige en beklemde mens niet
tot authentiek geloven in staat is? Zou
niet iets meer onderscheid kunnen gemaakt worden tussen geloven en levenuit-het-geloof? En wat te beginnen,
wanneer bejaarden onder dit „ongeloof"
te lijden hebben? Maar goed, men kan
niet alles behandelen in het bestek van
een klein boekje, dat vooral steun wil
geven in het dagelijkse leven. Bijzonder
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prettig is, dat een dergelijk zeer modern
geschreven essay over een volbloed
hedendaagse problematiek, gebaseerd is
op zeer goede en degelijke literatuur. Ik
heb van dit boekje genoten.
En misschien is juist daarom het eerder
geschreven boekje „De troost der Bergrede" mij wat tegengevallen. Nu moet ik
eerlijk toegeven, dat mijn voornaamste
bezwaren reeds in de inleiding van de
auteur zelf ondervangen worden. Laten
wij de voornaamste toch even vermelden: in dit boekje is heel wat minder
sprake van de Bergrede en haar troost
dan van het lijden dat daardoor wordt
opgevangen. Onwillekeurig heb ik moeten denken aan een woord, dat J. Danielou onlangs nog heeft neergeschreven:
„La grande maladie de l'homme moderne ... est le gout du maiheur." Hetgeen
allerminst wil zeggen, dat schr. ons alleen iaat staan in het leed; integendeel,
ook hier tracht hij ons uitzicht te bieden.
Maar ik kan niet heiemaal van het idee
afkomen, dat hij daarin niet geheel
slaagt; vooral niet tegenover diegenen
die door het in dit boekje uitvoerig beschreven iced getroffen zijn. De gedachtengang lijkt mij ook minder goed gefundeerd dan die in het zojuist vermelde
boekje. Maar goed, neem en lees! In
ieder geval wordt men getroffen door
een warme menselijkheid, een levendige
voorstelling; en mogelijk wekt het vaste
vertrouwen in een oplossing reeds de
nodige bevrijding.
S. Trooster
STEINMANN, J., Code Sacerdotal I,
Genese-Exode, Texte francais. Connaitre
la Bible). Desclêe de Brouwer, Brugge, 1962, 156 pp., Fr. 69.
Deze studie over de „priesterlijke" teksten van Gn en Ex zet de reeds bekende
reeks „Connaitre la Bible" voort. Het
werk getuigt r zoals de overige van
een doorgaans ernstige informatie (slechts
een paar malen blijft een verwachte verwijzing achterwege), maar tevens van de
soms extravagante opvattingen, waaraan
men bij S. stilaan gewoon is geraakt.
Naast rake vondsten (b.v. in de vertaling) vindt men soms zeer betwistbare
bedenkingen: wanneer b.v., de „Priestercodex- als ,,bron van de christelijke
liturgie" wordt opgevat (op grond van
cultusingredienten als wierook, kandelaars, priesterkleding, offers), dan kan
men in zuik een oordeel niet veel meer
zien dan een jammerlijke verwarring van.
uiterlijkheden (die ook buiten Israel voorkomen) met de kern van de geopenbaar-
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de godsdienst. Niettegenstaande deze
Steinmannse ,stoutigheden", kan dit
boekje (gelijk de andere uit die reeks)
veel dienst bewijzen.
J. De Fraine
KRAL, Dr. H., De functie van het Sola
Fide in de lutherse belijdenisgeschrif ten.
J. J. Romen en Zonen, Roermond-.
Maaseik, 1961, 135 pp., f 9.—.
De schrijver werkt in dit proefschrift
aan de hand van de lutherse belijdenisgeschriften uit, wat zijn leermeester Prof.
van de Poi aan de hand van de calvinistische deed: de positieve kern van het
reformatorische getuigenis, ook daar,
waar deze negatief werd geformuleerd.
Het gaat om het exclusieve primaat van
Christus en de H. Geest in rechtvaardiging en heiliging. De trinitaire indeling
en de lofwaardige bevattelijke stijl van
het werk kan brede kringen van katholieke lezers leiden tot een diep inzicht in
het getuigenis, waar het de reformatorische christenen om gaat. Het werk beoogt echter geen volledigheid en er zou
thans even kernachtig uitgewerkt dienen
te worden, hoe diep volgens katholieke
visie de genade van Christus in de H.
Geest de gelovige mens aangrijpt. Het
spreken over het geloof zonder daarin de
menselijk-ontologische en ekklesiologische
structuren te betrekken is een abstractie.
Als inleiding tot die discussie is het onderhavige werk een belangrijke bijdrage.
W. Boelens
KEINATH, Kurt, Dass ich die anderen
verstehe. Einblicke in Lehre and Leben
der evangelischen Christen. — H. Driewer Verlag, Essen, 1962, 98 pp., D.M.
2.40.
Een populair werkje, dat het protestan
tisme vooral vanuit de negaties duidelijk
poogt te maken. Methode en formulering
lijken ons voor een interconfessioneel gesprek eerder hinderend dan bevorderlijk.
W. Boelens
IVANKA, Endre von, Seit 900 Jahren
getrennte Christenheit, Studien zur oekumenischen Begegnung mit der Orthodoxie
(Ruf and Antwort nr. 3). — Herder,
Wenen, 1962, 136 pp., gen. D.M. 7.
In het oecumenische gesprek tussen katholieken en orthodoxen kan men zich
afvragen wat de scheiding het meest in
de hand gewerkt heeft. De vier essays,
die hier door E. von Ivanka opnieuw
worden uitgegeven, zoeken een antwoord
op deze vraag. De loutere opsomming
van theologische verschilpunten brengt
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weinig licht bij, maar een diepere kennis
van de eigen opvatting over de Kerk
geeft de sleutel van het probleem. Verder
werken verhelderend de contactname met
liturgie en spiritualiteit van het orthodoxe
Oosten. Wederzijdse kennis brengt waardering en liefde en kan alleen de gewenste eenheid bevorderen.
F. Bossuyt
Pastorale d'aujourd'hui, Bilan et perspectives (Congres de Fribourg, 1961). -Ed. du C.E.P., Brussel, 1962, 265 pp.
In april 1961 stichtte de Congregatie van
het Concilie een Centrum voor pastorale
oridntatie en coardinatie, dat hetzelfde
jaar een eerste internationaal congres
organiseerde te Fribourg (Zwitserland).
Onder de hier in verzameling uitgegeven
voordrachten moeten vooral gereleveerd
worden: de degelijke algemene overzichten over de huidige toestand van de
pastoraaltheologie (Mgr. Ceriani en Prof.
A. Muller), de eenheidspastoraal (kan.
F. Boulard) en de georganiseerde catechese (G. Delcuve S.J.). Het geheel biedt
rijke documentatie voor een nieuwe, nog
grotendeels uit te bouwen afdeling van
J. Kerkhofs
de theologie.
SEMMELROTH, S.J., Otto, Die Welt
als Schlipfung. Zwischen Glauben und
Naturwissenschaft. -- Verlag Josef
Knecht, Frankfurt am Main, 1962, 134
pp., geb. D.M. 7,80.
Dit boekje is de neerslag van een reeks
lezingen op een katholieke universitaire
week te Bonn in 1961. Het biedt niet
zozeer een theologische bezinning op de
scheppingswerkelijkheid, als wel een on.derzoek naar de grensbakens tussen geloof en natuurwetenschappen. Het criterium voor dit opzet vindt de auteur in
het onderscheid tussen de wereld als
empirisch object van natuurwetenschap
en de wereld als een godsontmoeting
door het geloof in de schepping. Vervolgens test hij de begrippen „aanvang,
duur, evolutie" op hun theologische inhoud. Daarna beschouwt hij de mens als
geschapen twee-eenheid van ziel en lichaam, en als persoon in gemeenschap.
Een hoofdstuk over de mens als middelpunt van de schepping, en een over de
betekenis van val en verlossing der
schepping, sluiten het boek af. Na de
vernieuwende inzichten die Semmelroth
bracht voor de sacramentenleer, zijn deze
tamelijk oppervlakkige beschouwingen
over de schepping nogal ontgoochelend.
De grondbekommernis van dit boek doet
kil aan: eerder dan een convergentie van

geloof ,en wetenschap te onderlijnen
poogt de auteur de wetenschap binnen
haar eigen beperkte grenzen terug te
dringen. De technische vooruitgang
wordt gezien als een deemoedig en onderworpen luisteren naar de kracht die
God in de natuur gelegd heeft (wat toch
niet helemaal strookt met de fiere opdracht van Genesis). De problemen
van evolutieleer en monogenisme worden
zonder veel inspiratie afgehandeld. Men
heeft de laatste tijd wel verstandiger en
met meer wijding over de schepping geJ. Degraeve
schreven.
KUNNETH, Friedrich-Wilhelm, Maria,
das ch-lcatholische Bild vom christlichen Menschen. Der Zusammenhang
von Anthropologie und Mariologie in der
gegenwartigen rOmisch-katholischen Theologie des deutschen Sprachraums. ---Lutherisches Verlagshaus, Berlin, 1961,
92 pp., D.M. 11.80.
De schrijver, een zoon van de dogmaticus Walter Kiinneth van Erlangen, promoveerde op deze studie bij de tweede
dogmaticus van Erlangen: Wilfried Joest.
Het straf-systematische denken van de
beide leermeesters bepaalt het werk van
de leerling naar inhoud en vorm. De
compacte weergave der standpunten is
verdienstelijk te noemen, eveneens de
kritisch-protestantse notities. De laatste
verdienen een uitvoerige discussie. K.
verdeelt de mariologen in een unipolaire
richting (de functie van Maria in het
heilsgebeuren uitsluitend vanuit de Incarnatie bepalend) en een bipolaire richting ( de functie van Maria vanuit Incarnatie en Kruisgebeuren bepalend). De
schr. vereenzelvigt hier het Ephesium en
de patristiek met het eerste standpunt,
zonder de nodige onderscheidingen aan
te brengen. Verder staat ter discussie, of
men anthropologie en soteriologie zo
tegenover elkaar mag stellen, als K. doet.
Hij gaat zonder nadere fundering van de
verrijzenistheologie van zijn vader uit,
waarbij de vraag gesteld moet worden
hoe de Incarnatie het thema van het verlossingsgebeuren aangeeft. Pas na beantwoording van deze vragen kan men ingaan op de these, of H. Koster S.A.C.
(Die Magd des Herrn) de enige consequente katholieke marioloog van Duitsland is, wat Kunneth beaamt en wij sterk
ontkennen. Hierbij dient genoteerd, dat
theologen als K. Rahner en H. Volk veel
te weinig aan het woord komen. Het
werk is lezing en discussie waard.
W. Boelens
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PRZYWARA, Erich, Kirche in Gegensatzen. Patmos-Verlag, Dusseldorf,
1962, 55 biz., ing. DM. 4.80.

dieper inzicht en grotere waardering te
geraken van de geheimen der verlossing.
W. Peters

In zes radiovoordrachten geeft schr. een
diagnose van het wezen van de Kerk,
als synthese van tegenstellingen, die in
de geschiedenis van de oecumenische
concilies tot uiting kwamen. Elke hervorming bevat een goede kern, die echter
kan uitgroeien tot een ketterij, als ze te
veel op de spits wordt gedreven. Volgens schr. zal het resultaat, dat we van
het huidige concilie verwachten een
evenwichtige uitdrukking zijn van een
drang naar vernieuwing en een trouw
blijven aan de eeuwige waarden van de
goddelijke Openbaring.
F. Bossuyt

The Dialogue of East and West in Christendom. --- Faith Press, London, 1963,
4 sh. 6 d.

RANKE- HEINEMANN, Uta, Der Protestantismus. Wesen and Werden. Mit
einem Vorwort von K. Rahner S.J. — H.
Driewer Verlag, Essen, 1962, 194 pp.,
D.M. 15.80.
Bevattelijk en vaak verrassend knap formuleert deze bekeerlinge dochter van
de veelomstreden extreem-pacifistische
dominee der S.P.D. --- de verschillen in
de leer van Luther, Calvijn en het katholicisme. Uitgaande van goedgekozen
tekstmateriaal maakt zij de consequenties
van het veelvormig protestantisme thematisch en historisch inzichtelijker. Daarbij is haar interesse, aan te tonen, hoe de
reformatorische „Anliegen'', bij een alzijdig en consequent doordenken van de
Incarnatie, een tehuis kunnen vinden. Het
hoofdstuk 4 over Wet en Evangelie
vormt de zeer geslaagde kern van het
boek.
W. Boelens
Mirfield Essays in Christian Belief. —
Faith Press, London, 1963, 308 pp., 25
sh.
Deze zeventien theologische opstellen
werden geschreven door verschillende
leden van de Community of the Resurrection, een Anglikaans religieus gezelschap, dat haar moederhuis heeft te Mirfield in Yorkshire. Gezien de geest van
deze gemeenschap, zoals te verwachten
valt, hoog-anglikaans is, zijn de uiteenzettingen orthodox, en doen in gebruikte
terminologie en door innerlijke overtuiging zeer katholiek aan. De essays zijn
in vier groepen ondergebracht, te weten
de Drievuldigheid, Christus, de Kerk, en
het getuigenis in de wereld van vandaag.
Degelijk van inhoud en eenvoudig helder
naar de vorm zijn zij voor de ontwikkelde christen een waardevolle hulp om tot

Deze nuttige en leerzame bijdrage tot het
oecumenisch gesprek bevat een zestal
lezingen op een bijeenkomst te Oxford
gehouden. Aan het woord zijn een Anglikaan (Dr. Ramsey zelf!), een katholiek
(father Bernard Leeming), een methodist,
een congregationalist en de Oosters-orthodoxe bisschop Bloom. Het is een wijs
aftasten van mogelijkheden en moeilijkheden, waarbij de liefde voor de waarheid en de ene Kerk alien inspireert.
W. Peters

LITERATUUR
LEEUWEN, W. L. M. E. van, Drie
vrienden (Phoenix Pocket no. 82). —
W. de Haan, Standaard Boekhandel,
Zeist, Antwerpen, 1963, 171 pp., f 2.95.
Nu de literatuur uit de jaren dertig,
vooral die „Rondom Forum", hernieuwde
belangstelling ondervindt (de uitgave van
de briefwisseling Ter Braak-Du Perron,
Vestdijks „Gestalten tegenover mir, Van
Duinkerkens Verz. Geschr. II), is de herdruk van Van Leeuwens boek uit 1947 in
een handzame pocket-editie zeker welkom. Het bevat een aantal korte kritieken, waarmee Van Leeuwen de geschriften van Ter Braak, Marsman en Du Perron begeleidde. Zijn rustige, informatieve
beschouwingen met veel citaten uit het
besproken werk vormen ook nu nog een
goede inleiding tot deze schrijvers voor
wie hun werk (nog) niet kent. Bij deze
herdruk heeft de schrijver te krasse uitspraken getemperd, sommige passages
geschrapt en zijn boek ook stilistisch bijgeschaafd. Daarnaast bevat de bundel
zijn herinneringen aan de vroeg gestorven
„Drie vrienden", die ook zijn vrienden
waren. De documentaire waarde daarvaii
wordt nog verhoogd door de opname van
32 bladzijden met foto's en facsimiles.
Men krijgt daarbij een wat sadistisch
zoekplaatje cadeau: vergelijk de foto op
de omslag met de overeenkomstige in het
bock; een wel erg drastische toepassing
van de samenwerking tussen Vestdijk en
Marsman: „Heden Ik-Morgen Gr.
F. van Tartwijk
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ELEMANS, Dr. J., A. Roland Hoist
POORTERE, Dr. J. de, M. Nijhoff.
Ontmoetingen-Reeks, Desclee de Brouwer, Brugge, 1962, F. 20 elk.
Aanvankelijk een tikje te lyrisch gestemd en bewonderend wordt de toon
van het eerste knap geschreven essay
gaandeweg rustiger. Het biedt helder en
zeer degelijk het essentiele van A. R. H's
literair oeuvre. --- De ontmoeting met
Nijhoff is een tegenvaller. Allerbondigst
(nauwelijks 37 blz.) is de biografie verward en de beschouwingen over het
werk gaan al evenzeer de verwarrende
kant op. Een groot dichter als Nijhoff
is beslist een persoonlijker en bezonkener ontmoeting waard.
R. S.
HUYLEBROECK, Lies, Duel in Nomandsland. Helias; Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1962, 127 pp., ing.
Fr. 75.
H. Crombe, dichter en journalist, en Leonore, gehuwde tekenares, krijgen na twee
dagen zinloze liefde berouw: Leonore wil
niet dat Crombe zijn vrouw Maaike in
de steek laat en Crombe keert weer netjes naar zijn gezinsleven terug. Ziedaar
zeer summier het verhaal dat zich nogal
doorzichtig en vrij vlak voortbeweegt
zonder veel uitdieping van de mogelijkheden die er nochtans in liggen. Maar
vormbeheersing en uitbeeldingskracht
schieten meestal tekort. Taal en stijl zijn
ongelijk en beperkt. Nochtans verraden
enkele knap geschreven bladzijden een
debuut dat vruchtbaar uitgroeien kan.
L. Vanden Broek
HELDERENBERG, Gery, Het Brevier.
Desclee de Brouwer, Brugge, Utrecht,
1962, 57 pp., Fr. 48.
Reeds elders verschenen (o.a. in Dietsche

Warande en Belfort en Liefde en Dood,

bloemlezing uit zijn werk, 1961), zijn dit
vier lange strofische gedichten geweven
rond de vier delen van het brevier, overeenkomend met de jaargetijden. Het is
een klein poetisch brevier van een fijn
besnaarde en taalvaardige priesterdichter,
wiens bijdrage tot de moderne religieuze
lyriek zich eens te meer duidelijk manifesteert.
L. Vanden Broek
STERVELYNCK, Jaak, De zorgelijke
schat. Desclee De Brouwer, Brugge,
Utrecht, 1962, 130 pp., Fr. 96.
Deze eerste roman van Stervelynck groeit
niet boven de middelmaat uit. Het hoofdthema, een vader-dochterverhouding, ver-

watert te zeer door nevenfiguren die
nogal bloedloos en schematisch getekend
zijn. Vandaar doet het geheel vrij structuurloos en onzeker aan. Gedichten en
tafelspeeches vertragen nodeloos het verhaal. Positief moeten we nochtans opmerken dat de hoofdfiguur, de kinderrechter Smeets, in menige bladzijde heel
behoorlijk uitgebeeld is. Taal en stijl
kunnen vooralsnog weinig bekoren.
L. Vanden Broek
MAGERMAN, A., Asthenisch. -- Colibrant-uitgaven, Drongen, 1962, 44 pp.,
F 65.
Na een lange zwijgperiode (Voor de
dood der rozen, 1950) is dit kleine bundeltje gedichten een onvermoede verrassing. Vrucht van lange innerlijke rijping
heeft M. zijn allereenvoudigste maar
diepmenselijke ontroeringen vertolkt in
een zeer zuivere woordexpressie. Opvallend is de beleving vanuit de natuur, in
haar onafwendbare kring van ontluiken,
bloeien en sterven, beeld van de mens
met zijn heimwee: „Opnieuw de knaap
zijn en gedichten lezen / langs water
lopen trachten te genezen / van al het
onkruid dat is opgerezen ..." maar ook
met zijn dankbaarheid: „Ik ben U dankbaar om de schoot van de beminde /
November streelt de houten handen van
de linden / Ik ben de witte merel ik ben
niet te vinden".
L. Vanden Broek
ABICHT, L., Dialoog. — Gent, J. Plateaustr. 26, 55 pp., F 50.
Deze eerste bundel stemt gunstig door
zijn eenvoudig en sober taalgebruik. Hij
loopt zijn talent niet ondersteboven door
wazig woordgegoochel. De gedichten
kringen aandachtig aftastend maar toch
ritmisch vloeiend rond de diepere ervaringen van elk mens: de natuur, het
kind, de liefde, het geluk. Ofschoon ze
meestal uit een coherente invoeling gegroeid zijn, missen we wel eens de taalverdichting die hen een pregnante bezieling zou geven.
L. Vanden Broek
VERSCHAEVE, Y., 4 X 3, Gedichten.
Eigen Beheer, Brugge, Ketsbruggestraat 8, 34 pp.
Magertjes naar kwantiteit (4 X 3 gedichten) en kwaliteit: de gedichten zijn
vaak te nadrukkelijk uitgezegd. Poezie
is binnenwaartse taaluitdrukking. Een
enkel vers hier en daar maakt indruk,
maar is dit het uitgeven waard?
L. Vanden Broek
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HANNELORE, R. (ps. Obbels Aug.),
Heildronkaard in de Hanebalken. —
Eigen Beheer, Grobbendonk, Herentalsesteenweg 41, 30 pp.
Vanuit een sterke levensdrift poogt H.
zijn gedichten te smeden op het aambeeld van zijn vlotte en vulkanische taalvaardigheid. Maar zijn beelden, vaak
verrassend, liggen vooralsnog te veel als
gensters in zijn verzen verloren. Beteugeling en uitzuivering van zijn visionaire
bewogenheid zullen hem wellicht leiden
tot een meer dan talentvol dichterschap.
L. Vanden Broek
BUCKINX, Pieter G., Brandhout voor
de kou. Met etsen van Joris Mommen.
Colibrant Uitgaven, Drongen (Gent),
1963, 73 pp., gen. Fr. 110, geb. Fr. 280.
Naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag stelde P. G. B. zelf deze bloemlezing samen. R. F. Lissens schreef er
een kort maar verhelderend essay voor.
Buckinx' dichterschap heeft zich gaandeweg ontwikkeld vanuit de ietwat ijle regionen van een bovenzinnelijke droomwereld naar de realiteit van onze menselijke situatie. Daardoor kreeg zijn aanvankelijk te koelglanzende en geraffineerde poezie een warmere resonantie en
waarachtiger sensibiliteit. De vroegere
gespannenheid tussen vergankelijkheid en
eeuwigheid is thans uitgedeind tot een
inwendig berusten, die zijn poezie een
voorheen nooit bereikte gloed verleent
door haar wonder woordgeheim. Een
keurige uitgave met een rijke inhoud.
L. Vanden Broek
REMOORTERE, Julien Van, De Riem.
Boekengilde De Clauwaert, Leuven,
1962, 53 pp., Fr. 45.
Ofschoon V. R. reeds naam heeft door
zijn boeken voor de jeugd en tevens heel
wat hoorspelen, televisiespelen en toneelwerkjes op zijn actief heeft, is dit onze
eerste kennismaking. Wel, ze is verrassend: resoluut stapt hij met deze novelle
de literaire wereld binnen. Een jongen
van dertien jaar wordt op zekere dag
door zijn vader met de riem afgeranseld;
een vernederende slag treft hem in het
gezicht. Dit is de definitieve breuk tussen
ouders en kind. Hij vlucht, kwetst zich
aan de arm, doolt verder, wordt eindelijk
opgepikt, raakt in een ziekenhuis waar
hij ontwaakt uit een nare droom en ont.
steld constateert: hij bezit nog slechts een
stompje linkerarm. Vlot, levendig, met
een scherp psychologisch aanvoelen en

891

in een keurige taal geschreven is deze
novelle meer dan een belofte.
L. Vanden Broek
DELEU, Jozef, De ontmoeting. Huize
Oranje, Menensestraat 67, Rekkem (W.VI.), 1962, 45 pp., Fr. 50.
Deze novelle overtuigt niet. Ze is te
opzettelijk en onsamenhangend geconstrueerd, te simplistisch zwartgallig. Psychologisch is ze zwak: een kind loopt
erin verloren onder grote mensen, een
dief duikt op die er geen is, waaruit misverstand en achterdochtigheid groeit. De
vader van het kind is er het slachtoffer
van. Met als slotsom: ,,Het is alles verloren. God, het is alles kapot" (p. 44).
Ons lijkt het of hier heel wat onverteerds
in voorkomt. Nee, beslist geen gelukkige
aanloop van een jong auteur in het moeilijke novellegenre.
L. Vanden Broek
GINDIN, James, Postwar British Fiction.
— Cambridge University Press, 1963,
246 pp., 30 sh.
De ondertitel van deze verzameling opstellen, New accents and attitudes, duidt
op een hoogst belangrijke beperking: het
accent valt wel uitzonderlijk zwaar op de
groepering van schrijvers, wat slordig
aangeduid als Angry Young Men; William Golding en Angus Wilson zijn de
enige romanschrijvers hier besproken die
men gewoonlijk buiten deze clique plaatst.
Schrijvers en romans worden successievelijk behandeld, waarbij wel interessante
gegevens worden verstrekt, maar de toon
van echte literaire kritiek maar zelden
wordt beluisterd. Schr. is te zeer geoccupeerd met de roman als een sociaal verschijnsel, met de held van het verhaal als
de exponent van de ontevreden wat verbitterde mens in de Welfare State; het
gevolg is dat de studies lijden aan een
zekere eentonigheid, zoals dit trouwens
ook het geval is met de romans van deze
groep schrijvers. Het is een verdienstelijke collectie essays, maar weinig diepgaand.
W. Peters
CRAIG, Alec, The Banned books of
England and other Countries. — Alan
and Unwin, London, 1963, 243 pp., 30
sh.
Lady Chatterley's Lover blijkt een inspiratiebron te zijn: vroeg of laat zullen
auteurs zich grotere vrijheden permitteren, tot nu toe zijn het uitgevers die het
er op wagen om min of meer als obsceen
beschouwde boeken te publiceren, en critici die het probleem zelf van het obscene
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boek bestuderen. Alec Graig's boek heeft
een praktische inslag: hij interesseert zich
niet op de eerste plaats voor wat nu precies een obsceen boek is, maar doorloopt
in fris tempo de geschiedenis van het
verboden obscene boek. Het brengt ons
niet verder dan wij zijn, en de polemiek
wordt er ook niet door geholpen. Terwijl
men alle censuur niet afgeschaft wil zien,
wordt iedere definitie van wat obsceen is
aanstonds ondermijnd door een beroep op
de kunst, op de vrijheid, op de volwassenheid en rijpheid van oordeel bij de
W. Peters
lezers, enz.
HEATH-STUBBS, John, The Collected
plays of Charles Williams. Oxford
University Press, London, 1963, 401 pp.,
30 sh.
De belangstelling voor en de reputatie
van Charles Williams dateren voornamelijk van na zijn dood, kort na de oorlog.
Zoals de gedichten van deze hoogstaande christelijke humanist zijn ook de nu
verzamelde toneelstukken van een diep
religieuze inhoud, waarschijnlijk meer geschikt om gelezen dan om bijgewoond te
worden. Lezing doet herhaaldelijk denken
aan de stukken van T. S. Eliot en van
Christopher Fry: Charles Williams is
van hun geslacht en ook van hun standing.
W. Peters
STALLWORTHY, Jon, Between the
Lines. W. B. Yeats' Poetry in the Making. Claridon Press, Oxford, 1963,
216 pp., 38 sh.
Schr. bestudeert de MS text van een
twaalftal gedichten van Yeats. Het is
leerzaam en draagt ook wel bij tot een
grotere appreciatie van de dichter indien
men van een gedicht de oorspronkelijke
opzet en vorm kent, aangebrachte correcties en verworpen alternatieven bestudeert enz. Het gevaar is echter dat men
zich meer interesseert voor de techniek
van de dichter dan het resultaat van zijn
werken. Wie de dichter door en door
kent, zal deze wetenschappelijke studie
welkom zijn.
W. Peters
OTTEN, Karl, Expressionismus-grotesk.
(Sammlung Horizont). — Verlag „Die
Arche", Zurich, 1962, 107 pp., Zw. Fr.
3.80.
In een poging het groteske accent in de
expressionistische lyriek als een voorlopertje van ons hedendaags absurdisme te
presenteren, bereikt S. noodgedwongen
een andere inhoud dan de bij de esthetici
doorgaans geldende definitie. Maar hij

argumenteert kranig met lyrisch proza en
schokpoetica van bekenden (o.m. G.
Benn, I. Goll, G. Grosz, G. Heym, R.
Hillsenbeck, W. Kandinsky, R. Schickele
en K. Schwitters) naast vergeten of historische rariteiten (Mynona, P. ScheerC. Tindemans
bart e.a.).
SCHMIDT, Adalbert, Literaturgeschichte. Wege and Wandlungen moderner
Dichtung. Verlag „Das BerglandBuch", Salzburg-Stuttgart, 1959 2, 568
pp., D.M. 24.80.
De mooie opzet de moderne letterkunde
vanaf het naturalisme naar internationale
vertegenwoordiging in motievenreeksen
te ordenen, lijdt aan de bekende bezwaren. S. versimpelt de problematiek tot
slagzinnen, geeft teveel biografisch vulsel, bezwijkt onder nationale (Oostenrijkse) sympathieen en schrikt terug voor
principiele scheiding van belangrijks en
bijkomstigs. Toch belet zijn voorkeur
voor de traditionele waarden en vormen
niet dat hij de jongste tendencies voldoende accuraat, zij het ook merkwaardig
beknopt, belicht. Het boek bevat aldus te
weinig stimulans om tot de onmisbare
informatiewerken te behoren. Belgie is
vertegenwoordigd door M. Maeterlinck,
G. Rodenbach, E. Verhaeren, E. Claes
en F. Timmermans, Nederland door A.
Coolen en S. Streuvels (sic!). De bibliografie is uitvoerig.
C. Tindemans
SACHS, Nelly, Zeichen im Sand. Szenische Dichtungen. Suhrkamp Verlag,
Frankfurt, 1962, 357 pp., D.M. 26.
Behalve een uitvoerig drama, Eli (1943),
bevat de bundel dramatische poezie van
deze Joodse schrijfster (geb. 1891, in
Zweeds exiel sedert 1940), een serie korte poetische fragmenten met scenisch
perspectief. Eli, oorspronkelijk een luisterspel, is een legende- of mysteriespel
over het lijden van Israel, vol Chassidische mystiek en gruwelijke raadsels, met
dubbelsporige thematiek. De ene handelingsplaats is bijna reeel in een Pools
getto, de andere handeling zweeft in symbolische metaforen, het geheel vormt een
literaire beeldconstructie, traag van tempo, zwaar van motief, donker van atmosfeer. Mag de dramatische waarde discutabel blijven, als individuele expressie
van een collectieve smart staat dit werk
boven alle commentaar. C. Tindemans
DULIN, Ralph, The Unconquered Sun.
— London, Heinemann, 1963, 472 pp.,
25 sh.
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Deze lange roman over keizer Aurelianus
en zijn vrouw Severina heeft ons niet
kunnen boeien. De recensent is zich hierbij bewust dat het historische thema zelf
hem allesbehalve aantrekt; maar dit is
niet de enige, noch de voornaamste reden
waarom hij deze roman zo weinig gunstig
beoordeelt. Schr. vertoont een zekere
voorliefde voor drowsy, en niettegenstaande de geweldige gevechten die in
dit boek beschreven worden, raakt men
op den duur wat versuft. De reden hiervan is o.i. enerzijds dat de personen het
meer moeten hebben van de woorden
waarmede zij beschreven worden dan
van eigen innerlijke dynamiek: het is niet
gemakkelijk om in hen te geloven als
echte mensen; anderzijds is de stijl erg
gedragen en doet vaak denken aan een
poging tot schoonschrijverij: men kan dan
het woord dat komen gaat al aan zien
komen, omdat het meestal een nog al
cliche-uitdrukking zal zijn. Het geheel
wekt daardoor de indruk van erg traditie-gebonden te zijn, om niet te zeggen
ouderwets. Men beluistert er te weinig
een echt persoonlijk geluid in.
W. Peters
LEAVIS, F. R., Two Cultures? The Significance of C. P. Snow. — Chatto and
Windus, London, 1963, 45 pp., 7 s. 6 d.
Enkele jaren geleden publiceerde de
romanschrijver-scientist Snow een lezing
getiteld The Two Cultures, waarin hij
het gevaar constateert dat de exact-wetenschappelijke richting en die der artes
in de toekomst onherstelbaar ver uit
elkaar kunnen gaan lopen. Het is een interessant opstel, maar niet bepaald diepgaand. Leavis, de al te hoog aangeslagen
criticus, die zich zelf echter nog hoger
aanslaat, beantwoordt het opstel door een
minderwaardig schelden op de auteur: the
less said the better. De uitgave is de dure
prijs mogelijk alleen waard om een tweede opstel, geschreven door Michael Yudkin, waarin enkele zwakke kanten van
Snows visie worden besproken.
W. Peters
SHARROCK, Roger, Selected Poems of
John Dryden, Heinemann, London,
1963, 148 pp., 9 sh. 6 d.
Dit keurig — en goedkoop uitgegeven
boek maakt deel uit van de serie The
Poetry Bookshelf. Na een interessante
inleiding geeft schr. een selectie uit Drydens omvangrijk werk. Vooral de stukken uit diens langere gedichten zullen
ook voor de Anglist bijzonder welkom
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zijn, mede dank zij een korte inleiding op
deze gedichten en de aantekeningen die
hierbij worden gemaakt.
W. Peters
Oeuvres Completes de Joseph Delteil.
Aylesford Abdy Maidstone, Kent, Engeland, 2 guineas.
DELTEIL, Joseph, Symposion. — De in
1894 geboren Franse schrijver Delteil zal
bij de hedendaagse jongeren, naar ik vermoed, geen grote bekendheid genieten
De ouderen kennen hem van zijn in de
twintiger jaren verschenen Jeanne d'Arc,
waarvoor hij in 1926 de Prix Femina
ontving. Zijn eerste werken vertoonden
enige overeenkomst met die van de toen
opgang makende surrealisten. In 1930
keerde hij Parijs, waar hij in de literaire
kringen een bekende persoonlijkheid was,
de rug toe om zich in de omgeving van
Montpellier te gaan vestigen, waar hij
zich op de wijnbouw toelegde. Hij verkoos de eenzaamheid boven het gezelschap van de luidruchtige coterieen. In
1960 publiceerde hij zijn St. Francois
d'Assise dat opnieuw zijn ongewoon tar
lent bevestigde en de critici tot uitbundige artikelen inspireerde. Het jaar daarop verscheen zijn Oeuvres Completes,
dat de pennen andermaal in beweging
bracht. Ditmaal echter vanwege het verbazingwekkende feit dat dit Oeuvres
Completes slechts vijf van zijn meer dan
dertig boeken bleek te bevatten! Zijn
andere werken verwees Denteil naar de
brandstapel. Dit Oeuvres Completes
blijkt nu door de paters carmelieten van
de Aylesford Abdy te zijn ontdekt en de
hoofdredakteur van The Aylesford Review (adres: Aylesford Priory, near
Maidstone, Kent, England), pater Brocard Sewell, heeft daar een aanleiding
in gevonden om een geheel nummer van
zijn tijdschrift aan Joseph Delteil aan te
wijden. Het nummer is nu ook afzonderlijk in een zeer luxe uitvoering versche
nen, voorzien van de handtekeningen
van Joseph Delteil en ... Henry Miller,
die reeds jaren tot de intieme vrienden
van Delteil behoort. (De prijs van dit
uitzonderlijk fraaie werk bedraagt 2 guineas). Behalve Henry Miller heeft aan
dit nummer meegewerkt: Father Sewell
zelf, Jacques Madaule (de Paul Claudelkenner), Eugene Louis Julien (oud-bisschop van Arras), F. J. Temple en Henry de Montherlant, terwijl ook Joseph
Delteil zelf een bijdrage leverde, over
Henry Miller, en Delteils echtgenote
enige fragmenten uit Delteils Oeuvres
Completes vertaalde.
Henk van Gelre
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PSYCHOLOGIE
TRIMBOS, Dr. C. J. B. J., Samenleven
in huwelijk en gezin. — Paul Brand
N.V., Hilversum, Antwerpen, 1962, 226
pp., Fr. 145.
Dit boek van Trimbos heeft een geheel
andere opzet dan zijn Gehuwd en ongehuwd. Richtte het laatste zich rechtstreeks tot de lezer en diens gehuwd of
ongehuwd bestaan, thans poogt Tr. meer
de achtergronden, structuren en grote
lijnen in de ontwikkeling van huwelijk
en gezin tot op heden op te sporen en
perspectieven voor de toekomst te openen. Vier hoofdstukken (Terugblik op
het westerse gezin — ons huwelijk in de
maak —, ons gezin in de maak —, de verbondenheid in huwelijk en gezin) worden
verder onderverdeeld in 32 actuele knelpunten inzake huwelijk en gezin. Het is
een intelligent, knap en helder geschreven
boek. Een rijke ervaring en grote belezenheid harmonieren tot bezonnen inzichten en verantwoorde voorstellen. Meer
bepaaldelijk breekt de auteur een lans
voor geestelijke gezondheidszorg, en terecht. Een uitgebreide en recente literatuur besluit elk hoofdstuk.
L. Vanden Broek
LANNOY, Dr. C. J., Psychologische
moeilijkheden bij gehuwden. — Desclee
De Brouwer, Brugge, 1961, 168 pp.
De temperamentele typologie van Heymans is op zichzelf al een problematisch
referentiekader, maar nog problematischer wordt het wanneer in abstracto
deze temperamenten aan elkaar worden
gekoppeld, het flegmatische aan het gepassioneerde, het nerveuze aan het sanguinische, enz. om van daaruit de mogelijke huwelijksmoeilijkheden te gaan belichten. De huwelijkspartners hebben realistischer raad nodig dan deze.
F. Cuvelier
Erinnerungen, Traume, Gedanken von C.
G. Jung. Aufgezeichnet und herausgegeben von Aniela Jaffe. —, Rascher-Verlag,
Zurich, 1962, 424 pp., Zw. Fr. 29.
Deze autobiografie is ongetwijfeld een
van Jungs belangrijkste werken: het is
zeker het meest merkwaardige. Weliswaar staat het geheel apart en werd dan
ook begrijpelijkerwijze — op Jungs uitdrukkelijke wens -- niet opgenomen in
de reeks „Gesammelte Werke -. De bedoeling was niet een wetenschappelijke

uiteenzetting of een systematische verhandeling. Het is een getuigenis waarin
Jung zeer oprecht en diepgaand zijn eigen
levensgang beschrijft zoals hij hem overschouwt op meer dan tachtigjarige leeftijd. Alles is afgestemd op zijn innerlijke
groei die uitmondt in een ondubbelzinnige
geloofsbelijdenis: „Ik constateer dat al
mijn gedachten rond God kringen zoals
de planeten om de zon, en even onweerstaanbaar door Hem worden aangetrokken. Ik zou het als de ergste zonde aanvoelen wanneer ik me tegen deze kracht
verzetten zou". Het is dan ook begrijpelijk dat de uiterlijke levensomstandigheden veeleer onvermeld blijven. Hier lijkt
trouwens een uitgesproken karaktertrek
van Jung naar voren te komen, die hij
zelf herhaaldelijk onderstreept: „Het lot
wil nu eenmaal dat in mijn leven het
uiterlijke altijd accidenteel is en dat alleen
het innerlijke hecht en beslissend (substanzhaft und bestimmend) is". Dat dit
boek echter voor het begrijpen van zijn
werk onmisbaar is, heeft Jung zelf aangevoeld: „De autobiografie is mijn leven,
beschouwd in het Licht van wat ik heb
uitgewerkt. Mijn werk is mijn leven. Mijn
leven is in een zekere zin de quintessens
van wat ik heb geschreven en niet het
omgekeerde. Wat ik ben en wat ik schrijf,
is een. Al mijn gedachten en mijn hele
streven, ben ik. Daarom is de autobiografie nog slechts het puntje op de 1-.
Wij zouden er graag bijvoegen: het is de
sluitsteen op Jungs hele oeuvre.
R. Hostie
HUISMAN, Prof. Dr. J. A., e.a., Neat
en Onnette Woorden. --- Paul Brand,
Antwerpen, 1962, 72 pp., ing. Fr. 75.
Een niet onaardige bundel waarin van
vier verschillende standpunten uit (taalkunde, psychologie, pedagogie en theologie) rake bemerkingen warden aangebracht in verband met de betekenis van
en de houding tegenover „onnette - woorden. Aan allen die met opvoeding en
menselijke contacten te maken hebben,
bieden deze vier korte maar gedrongen
bijdragen heel wat leerzaams. R. Hostie
LAERE, Dr. J. E. van, Beginselen van
de psychiatrie. --- Lannoo, Tielt-Den
Haag, 1962, 198 pp., gen. Fr. 92, geb.
Fr. 118.
Dit werkje, waarvan de oorspronkelijke
Franse uitgave een jaar geleden verscheen, biedt een vrij volledig overzicht
van de symptomen (ziekteverschijnselen)
en syndromen (min of meer constant sa-
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menhangend geheel van symptomen) der
psychosen (geestesziekten). Alhoewel
het zich richt — luidens het voorwoord
— tot artsen, verplegenden en opvoedkundigen, toch is het door zijn strikt technisch woordgebruik niet gemakkelijk te
begrijpen door niet psychiatrisch geschoolden. Persoonlijk vinden wij het
jammer dat de auteur het dynamische
aspect geenszins naar voren laat komen,
m.a.w. hij houdt geenszins rekening met
de actuele strekking om de betekenis der
ziekteverschijnselen na te gaan in het
geheel der menselijke ontwikkeling. Dit
blijkt trouwens ook uit het feit dat hij
aan de neurotische storingen (waar artsen, verplegenden en opvoeders veel
meer mee te doen hebben dan met de
psychotische) amper 7 blz. toekent. Als
een woordenboekje met definities voor
psychiatrische termen is dit werk zeker
nuttig, maar het draagt weinig bij tot een
waarachtiger begrijpen van een zieke
mens. Aanbevolen aan artsen en psychiatrisch verplegenden, maar minder geschikt voor opvoeders; en zelfs voor de
eersten is er een aanvulling nodig opdat
zij juist kunnen situeren wat hier wordt
R. Hostie
gedefinieerd.
ROGERS, Carl en KINGET, Marian,
Psychotherapie et Relations Humaines, 2
dln. r Nauwelaerts, Leuven, 1962, 320264 pp., ing. Fr. 480.
Deze twee boekdelen zijn een sterk uitgebreide bewerking van het boek dat drie
jaar geleden in het Nederlands verscheen,
onder de titel Psychotherapie en menselijke verhoudingen (Spectrum, Utrecht en
Standaard-Boekhandel, Antwerpen). Zij
bieden het Europees publiek een zeer
degelijke inleiding op de gedachtenwereld
en de praktische houdingen die ten
grondslag liggen aan de Rogeriaanse nietdirectieve of „client-centered - therapie.
Wie er echt kennis mee wil maken zal er
alle voordeel aan hebben eerst het tweede deel door te nemen, omdat hij aldaar,
aan de hand van suggestieve uittreksels
uit gesprekken, zich aanstonds kan inleven in de benaderingswijze van Rogers.
Indien men met het eerste deel begint,
krijgt men de indruk dat de theorie aan
de praktijk voorafgaat, wat volkomen
vals is. Aan allen die zich willen bezinnen op hun persoonlijke verhoudingen
met andere mensen
zij wezen psychologisch geschoold of niet zullen deze
twee boekdelen waarvan de praktische
bruikbaarheid werd verhoogd in de Franse uitgaven
waardevolle inzichten bijbrengen.
R. Hostie
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GODIN, S.J., Andre, Le Dieu des Parents et le Dieu des Enfants. Trois etudes
de psychologie religieuse. Casterman,
Tournai, 1963, 121 pp., Fr. 65.
In dit korte werkje zijn drie voordrachten gebundeld die Pater A. Godin hield
voor ouderssamenkomsten over de voorstellingen die de kinderen zich vormen
over God en over de priester mede onder
de invloed van de houdingen en het onderwijs van hun ouders en hun opvoeders. De twee eerste voordrachten zijn
telkens gevolgd door de weergave van de
daarop volgende gedachtenwisselingen
die niet minder boeiend zijn dan de uiteenzettingen zelf omdat er zeer raak karakteristieke situaties worden uiteengezet
en belicht door de toehoorders onder de
stimulerende leiding van de conferencier.
Men zoeke hier niet een systematisch
geheel; wie echter aandachtig leest zal
uit de vlotte voordrachten heel wat praktische inzichten verwerven en ontvankelijker warden voor het rijke kindergemoed.
R. Hostie
BURTON, Josephine, Le combat d'une
mere, uit het Engels vertaald door S. de
Trooz, met een voorwoord van Mgr.
Suenens. Desclee De Brouwer, Brugge, 1962, 116 pp., 5 ill., Fr. 90.
Een ontroerend getuigenis van een moeder die vecht om een volwaardig levensbestaan voor haar gehandicapte jongen.
Ze beschrijft er in, met grote eenvoud
maar in totale oprechtheid, haar aanvankelijke consternatie, die bijna wanhoop
was, dan de groeiende liefde, de strijd, de
ontmoediging, de volharding en de uiteindelijke overwinning op heel de lijn.
Dit prachtig christelijke getuigenis verdient warme aanbeveling bij al wie met
de zorg van gehandicapten belast is.
F. Cuvelier

L'Amour Maternel (Convergences). —
Groupe Lyonnais d'Etudes Medicales,
Philosophiques et Biologiques. Spes,
Parijs, 1962, 240 pp., geill., N.Fr. 9.30.
Convergences, de belangwekkende reeks
studies van de „Groupe Lyonnais d'Etudes medicales - hoeft eigenlijk niet meer
voorgesteld te worden. Wie zich interesseert voor de ontelbare vragen op het
knooppunt van geneeskunde, biologie,
psychologie, filosofie en godsdienst, wie
zich interesseert voor een echte menselijke geneeskunde, kent ze. Dit deel bundelt voordrachten over de moederliefde,
de verhouding echtgenote-moeder, moeder-kind, de aard van het moederlijk in-
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stinct en de moederlijkheid, de roeping
van de moeder. We trekken vooral de
aandacht op de studies van Dr. Cecile
Dinard, over echtelijke liefde en moederliefde, van professor M. Colin, over de
ontaarde moeders en de kindermoord en
op de studie van Madame Guy Dufourt
over moederschap en arbeid, een studie
die alleszins doet nadenken over de eigen
plaats van de moeder en de vrouw in de
huidige samenleving. We vermelden nog
de bijdragen van prof. L. Bounoure, prof.
F. A. S. Buytydijk, mej. S. Fouche, en
van p. Goetz S.J. en p. Moingt S.J.
J. Vercruysse
LAVAREILLE, S.J., L. De, Psychologie
au service du chretien. Essai de psychologic vitale. -- Edouard Aubanel, Avignon, 1960, 192 pp.
Negenenzestig te grabbel gegooide hoof dstukjes levenswijsheid die van verre misschien wel iets met psychologie of pedaF. Cuvelier
gogie te maken hebben.
HILLEBRAND, M. J., Psychologie des
Lernens und Lehrens. Eine antropologisch-psychologische Grundlegung (Abhandlungen zur padagogischen Psychologie, Band 2), 2. veranderte Aufl. -- Gemeinschaftsverlag Hans Huber, Bern;
Ernst Klett, Stuttgart, 1962, 179 pp., Zw.
Fr. 17,80.
Dit boek is het resultaat van een leven
lang wetenschappelijke arbeid op het gebied van de pedagogische psychologie.
Het biedt een grondige psychologische
analyse van het leerproces en het onderricht. De recente psychologische en pedagogische literatuur in in het boek ruim
verwerkt. Ondanks dit wetenschappelijk
karakter is het nog in een vrij leesbare
taal geschreven en kan het aan een niet
louter wetenschappelijk geinteresseerd
publiek worden aanbevolen. Het oordeel
over motivatie, transfer, herhaling enz. is
zeer wijs. De titels van enkele hoofdstukken en paragrafen tonen wel goed
het „ad-rem-karakter- van deze studie
aan. „Das methodengestutzte produktive
Denken" (p. 37), „Lernen als Strukturierungsprozesz" (p. 48), „Die Gruppenarbeit" (p. 55), „Das Problem der Mitiibung (training of transfer) im Hinblick
auf die formale Bildung" (p. 85), „Die
Antriebsstruktur des Lehrens" (p. 105),
„Das Prinzip des Lebensnahe - (p. 130),
„Aktivitatsformen: Spiel, Arbeit, Gestalten (Schaf fen) - (p. 156), „Die Situation
der Jugend in der Technisierung des Lebens und des Alltags- (p. 170).
G. Cornelissen

PEDAGOGIE

VERSTEYLEN, Luc, De boodschap
van het leven. -- Lannoo, Tielt, Den
Haag, 1963, 240 pp., Fr. 80.
Het probleem van de voorlichting zat de
laatste jaren onmiskenbaar in een impasse. Biologie, psychologie, moraal en theologie hadden alle aspecten van het sexuele
zo uitgediept en verrijkt, dat niemand er
meer in scheen te slagen deze veelheid
van gezichtspunten tot een pedagogisch
bevredigende voorstelling te synthetiseren. Ofwel werd den aspect ten nadele
van de andere overbeklemtoond, ofwel
werden ze alle samen in een vaag samenraapsel tot karikatutu. vertekend. Misschien zal het werk van L. Versteylen
onder dit opzicht wel een unicum blijken
te zijn, niet alleen in de Nederlandse,
maar ook in de buitenlandse voorlichtingsliteratuur. Hier wordt op zeldzaam
geslaagde wijze, uitgaand van een concrete pastorele ervaring, een tot volkomen
eenvoud gerijpte synthese geboden, die
de verworvenheden van de specialisten
nergens geweld aandoet, maar zelf nerBens in specialisatie vervalt. De „mysterie-inwijding- wordt scherp afgelijnd
tegenover een schichtige taboe-troebelheid
zowel als tegenover een wijdingloze probleem-voorlichting. Het gewijde verhaal
is overal aanwezig als achtergrond en
inspiratiebron, maar wordt nooit tot een
sacraliseren van taboes omgebogen. De
eenvoud van de aangewende mysteries
taal vervlakt nergens tot romantische
vaagheid, maar blijft volheid van betekenis die naar een wetenschappelijk evenzeer als naar een theologisch verhelderen
openstaat. En de levensechtheid van de
geboden synthese vindt haar weerspiegeling in een haast speelse preciesheid van
taal en een virutoze eenvoud van voorstelling, waarmee ook de moeilijkst te
benaderen psychische en geestelijke ervaringen feilloos verwoord en voor de eenvoudigste lezer toegankelijk worden gemaakt. Niet alleen ouders die hun kinde
ren moeten „inwijden- zullen in dit boekje
hun gading vinden; alle gehuwden zullen
er bevrijdend kunnen afstand nemen van
de opvoedingscomplexen die hun sexuele
beleving zo vaak blijven belemmeren, en
er tevens, van uit de echte vrijheid van
de kinderen Gods, de diepste zin van hun
christelijk huwelijksleven in kunnen herL. Monden
ontdekken.
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La moat& des jeunes dans la communaute des generations: Compte rendu
in-extenso de la 48ème Session des Semaines Sociales de France. Reims
(1961). — Ed. du Centurion, Parijs,
1962, 400 pp., 18,85 NF.
Onder de talrijke jeugdproblemen zijn er
die alleen de jongeren aangaan, anderen hebben zowel betrekking op de
volwassenen als op de jongeren, en een
dere hebben zowel betrekking op de
delijkheid van de volwassenen tegenover
de jeugd. Deze laatste groep problemen
werd bestudeerd tijdens de 48e sociale
week van Frankrijk. Zo sluit ze aan bij
de vorige sociale weken van Bordeaux
(1957) en Versailles (1958), die handelden over Familie en School. Het thema
van deze week „Frankrijk tegenover zijn
jeugd" werd zo breed en diepgaand behandeld dat het zonder overdrijven zou
mogen uitgebreid worden tot „De Wereld tegenover haar jeugd". Er werd in.derdaad een beroep gedaan op pro-minente specialisten die de meest dringende problemen op demografisch, economisch, psychologisch, sociaal, moreel en
geestelijk gebied behandelden op een
wetenschappelijk verantwoorde, realistisch doordachte en gedurfd open manier.
F. Cannaerts
HAAZEN, Marcel, Knelpunt: vorming.
Middenstandsinstituut voor Kultuurverspreiding en Aanvullende Beroepsopleiding, Antwerpen, 1962, 118 pp.
De democratisering van het onderwijs
voor de jongeren doet tegelijkertijd steeds
scherper de behoefte aan volwassenenopvoeding aanvoelen. Dit boekje bevat
enkele nuttige gezichtspunten, die bij de
verantwoordelijke kaders van de middenstandsorganisatie de bezinning over
het vormingsprobleem kunnen activeren.
J. Kerkhofs
ECKSTEIN, Ludwig, Piclagogische Situationen im Lichte der Erziehungsberatung (Abhandlungen zur padagogischen
Psychologie, Band 4). Gemeinschaftsverlag Hans Huber, Bern; Ernst Klett, Stuttgart, 1962, 215 pp., Zw. Fr. 17,50.
Dit boek is volgens het „Team-prinzip ontstaan. Het vat de resultaten samen
van onderzoekingen omtrent de „pedagogische situaties" van moeilijk op te voeden kinderen en jongere mensen uit een
middelmatig grote industriestad. Achtereenvolgens worden de gegevens van artsen, psychologen en beambten voor maatschappelijk werk besproken. De bevin-

897

dingen worden geordend onder trefwoorden. De bedoeling van de schrijver is een
soort van handboek ter beschikking te
stellen van de opvoeders. Aan de hand
van de beschreven type-gevallen kunnen
zij een begin van oplossing vinden voor
hun pedagogische problemen. Geen bibliografie, wel een uitgebreid zaakregis
ter. Zijn diepste opzet omschrijft schr. als
volgt: „Es gilt heute die padagogische
Problematik wieder zu vernatiirlichen, zu
vereinfachen und vor allem zu entkrampfen- (p. 13). De grondige degelijkheid
van het werk betekent een voordeel of
een nadeel naargelang van de min of
meer wetenschappelijke bedoelingen van
de lezer.
G. Cornelissen
PLANCKE, R. L., Paedagogica Historica, Internationaal Tijdschrift voor de
geschiedenis van de paedagogiek. '—
Centrum voor de studie van de historische paedagogiek, Gent, 1962, deel II,
nr. 2.
Deze aflevering bevat bijdragen over de
pedagogische ideeen van Diesterweg,
Kerschensteiner, Pestalozzi en Steiner.
Een kroniek geeft een overzicht van de
activiteiten op het gebied van de geschiedenis van opvoeding en onderwijs
in de verschillende landen.
F. Bossuyt
MIERKE, Karl, Konzentrationsfiihigkeit
und Konzentrationsschwliche (Abhandlungen zur padagogischen Psychologie,
Band 1), 2. erweiterte Aufl. Gemeinschaftsverlag Hans Huber, Bern; Ernst
Klett, Stuttgart, 1962, 146 pp., 12 Abb.,
8 Tabelle, Zw. Fr. 16,80.
De auteur, professor in de psychologie
en de pedagogie aan de universiteit van
Kiel, stelt hier een synthese voor van de
oorzakelijke samenhang en structuur van
de aandachtsconcentratie. Op grond van
deze bevindingen geeft hij dan pedagogische en therapeutische richtlijnen aan,
die het concentratievermogen kunnen bevorderen. M. houdt zich ook reeds sedert
jaren bezig met het wils- en begaafdheidsonderzoek. Het overgrote deel van
het boek wordt in beslag genomen door
de statistische en experimentele diagnostiek, terwijl het strikt pedagogisch probleem een twintigtal bladzijden beslaat.
De geest waarin het boek is geschreven,
kan het best worden aangegeven met het
volgend citaat, waarin deze evangelische
Lutheraan de concentratie karakteriseert
o.a. als: „ unzweifelhaft eine „geistige Leistung", in der sich das Ich selbst
zu konstituieren und zu erleben vermag
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und die im Gipfelfall alle verfugbaren
psychophysischen Kraftreserven der PersOnlichkeit erschopfen kann- (p. 105).
De literatuur beperkt zich tot Duitsschrijvende auteurs. Zelfs namen als J. Piaget,
M. Debesse, G. W. Allport, F. Thorndike zoeken wij tevergeefs. Afgezien van
dit tekort is deze studie een uitstekende
wetenschappelijke monografie, die wellicht juist daardoor iets te zwaar zou
kunnen uitvallen voor een ter zake niet
G. Cornelissen
gevormd lezer.

TONEEL
ANDERS, Gunther, Bert Brecht. Gesprache und Erinnerungen. Verlag
die Arche, Zurich, 1962, 56 pp., DM
3.80.
MULLER, Andre, Kreuzzug gegen
Brecht. — Aufbau-Verlag, Berlin- (Ost) ,
1962, 128 pp., DM 3.----.
G. Anders geeft enkele profielstudies van
B. Brecht, met wie hij de Amerikaanse
ballingschap deelde; in citaat en eigen
discussie, schildert S. enkele details van
de evolutie in Brechts theaterterminologie,
terwijl achter de theorie genoeg plaats
V illgereserveerd blijft voor de mens. A. M
ler neemt Brecht enkel als voorwendsel
om zijn DDR-trouw uit te bazuinen. De
Brecht-afwijzing in de Duitse Bondsrepubliek na 13 augustus 1961 door vele
theaterintendanten en -critici is voor S.
aanleiding om eerst alle Duitse theatermensen als bevooroordeelde vechters-inde-koude-oorlog te brandmerken en
daarna de pacifistische bedoelingen van
W. Ulbricht te bejubelen. De persstemmen die hij aanhaalt, zijn alle juist, en
objectief krijgt hij dus gemakkelijk gelijk. Maar verzwijgen doet hij de tussenkomsten van auteurs als G. Grass, W.
Schnurre, H. W. Richter, M. Reich-Ranicki e.a. die destijds de kern van de
zaak beroerden en niets met begrijpelijke
maar onvruchtbare tijdelijke ontstemming
te maken hadden. Een pamflet dat niets
bijdraagt tot de Brecht-discussie maar
wel inlichtingen verschaft over de verregaande kwade trouw van de auteur.
C. Tindemans
BARRAULT, Jean-Louis, Betrachtungen
fiber das Theater. (Sammlung Horizont).
— Verlag „Die Arche", Zurich, 1962,
100 pp., Zw. Fr. 3.80.

Deze selectie uit Nouvelles Ref lexions
sur le Theatre bevat drie delen. „Wie
das Theater in uns entsteht" (pp. 9-22)
is een ode aan het theater zonder engagement, dat alleen maar expressie wil
zijn van de huidige mens en tegelijk een
houvast tegen de omringende wereld, een
verdedigingsmiddel, een medicijn tegen de
levensangst. „Unsere Truppe" (pp. 2558) is een defensieve historiek van zijn
eigen gezelschap, met speelplan en laudatio maar ook met borstklopjes. „Uber
den Schauspieler" (pp. 61-100) formuleert een histrionische codex, bespreekt
enkele psychologische voorwaarden, de
lichaamstraining, de tragische mime, de
Commedia dell'Arte en het totale theater.
Werk- en voorstellingsfoto's ronden het
C. Tindemans
geheel mooi af.
WILDGANS, Lilly, Der gemeinsame
Weg. Mein Leben mit Anton Wildgans.
---- Verlag „Das Bergland-Buch", Salzburg-Stuttgart, 1960, 440 pp., D.M. 15.80.
ID.,Anton Wildgans und das Burgtheater. — Verlag „Das Bergland-Buch",
Salzburg-Stuttgart, 1960, 398 pp., D.M.
14.80.
De echtgenote van de Oostenrijkse dichter-dramaturg (1881-1932) brengt allereerst een erg uitvoerig relaas van kennismaking, leven en dood. In hoeverre
waarheid en verzinsel hier samengaan,
valt niet uit te maken, maar opvallend
toch is het zoeterige mijmeren over idyllische zomerverblijven en de omstandige
opsomming van Wildgans' ziekteverloven. Pieteitsvol, soms ook naief, altijd
intiem en nog steeds vervuld van haar
geliefde dode, blijft S. aan de mens hangen en brengt ze te weinig informatie
over de literator. Zijn levenswerk heeft
ze door haar nabijheid en haar inspiratie
mogelijk gemaakt, over de waarde of tekorten heeft ze echter niets substantieels
mee te delen. Zijn overgangspositie van
impressionist via naturalisme naar expressionist is haar in het hoe en het
waarom ontgaan. Is het eerste boek al
rijkelijk opgesierd met brieffragmenten
en gedichten, het tweede bestaat nagenoeg uitsluitend uit soortgelijke documenten. Tot tweemaal toe was Wildgans
directeur van het Weense Burgtheater
(1921-1922 en 1930-1932), en is zijn activiteit nogal kleurloos uitgevallen, dan
worden hier de randproblemen uitgestald
waardoor zijn ongunstig rapport begrijpeliik wordt. Om de theaterhistorische
waarde is dit (defensieve) overzicht dan
ook welkom.
C. Tindemans
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VANDROMME, Pol, Ayme. (La Bibliotheque Ideale). ,--, Gallimard, Paris,
1960, 316 pp., N.Fr. 9.50.
Volgens het nu al vertrouwde procede
van deze reeks, behandelt S. de mens
Marcel Ayme (die zichzelf ironisch-nederig introduceert, pp. 21-45) in zijn
verschillende aspecten: als fantast, als
provinciaal, als stedeling, als veelschrijver en als auteur die wat te vertellen
heeft. Alle publikaties worden (meestal
door Ayme zelf) gesynthetiseerd en met
fragmenten gelllustreerd (pp. 169-255).
Een trosje auteurs en critici brengen een
korte karakterisering en het frisse boekje
wordt besloten met een berg documenten
(biblio-, fono- en iconografie).
C. Tindemans
Zauberei auf dem Sender, and andere
Harspiele. — Verlag Waldemar Kramer,
Frankfurt, 1962, 237 pp., DM 8.—.
In de inleiding tot deze 7 luisterspelen
waagt Ulrich Lauterbach zich aan een
definitie van het genre, polemiseert daarbij met collega's en schetst de radiofonische en stilistische evolutie. Hans Flesch
(geb. 1896) is het in Zauberei auf dem
Sender (het historisch eerst uitgezonden
Duitse luisterspel, 24 okt. 1924) alleen
om virtuositeit in akoestische effecten te
doen. Bij Gunther Weisenborn (1902)
wordt het woord in Die Reiherjager
reeds als autonoom middel, zelfs in korische modulatie gebruikt. H. Ball
(1917), met het nog zwakke Die Briicke
von Berzcaka (1952) brengt al twee totaal verschillende personen in een eenheidsruimte, akoestisch en mentaal samen.
Dieter Meichsner (1928) combineert in
Besuch aus der Zone (1956) de thematische actualiteit met ruimtespreiding en
stemschakering. Bij Dagmar Nick (1926)
primeert in Die Flucht (1958) eveneens
het actuele thema terwijl ze experimenteert door geluidsdode dingen als stemmen in te schakelen. Wolfgang Graetz
(1926) houdt bewust varierende bewustzijnsvlakken los van mekaar in Fantasie
um Mitternacht (1961) en waagt zich
het verst in de monologue interieure.
Hermann Naber (1933) werkt in Heute
hat Ariadne andere Namen (1961) met
verkorte perspectieven in situatie en dialoog. Historische ontwikkeling, eenheid
in verscheidenheid en omgekeerd, technisch meesterschap en woordeconomie,
alle voldoende redenen om het optimisme
van de inleider over de zonnige toekomst van het luisterspel wettigen.
C. Tindemans
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KOPP, Dr. Josef Vital, Teilhard de
Chardin. (Denkers over God en wereld).
Lannoo, Tielt, 1961, 96 pp., 20 x 13,
ing. Fr. 54.
Korte maar zeer geslaagde inleiding op
de gedachte van Teilhard de Chardin.
„Nu en dan was het nodig Teilhard's
soms ietwat zwevende en diffuse uitdrukkingswijze scherper te profileren" zegt
de schrijver. Hij heeft het gedaan zonder
daarom of te wijken van Teilhard's bedoelingen. Het boekje is ook voorzien
van een korte bibliografie en enkele uitspraken van Teilhard. Het werd uit het
Duits vertaald door Johan van Os.
M. De Tollenaere
MAGLIORE, George en CUYPERS,
Hubert, Pierre Teilhard de Chardin. —
De Vroente, Kasterlee, 1962, 190 pp.,
ing. Fr. 95.
Teilhard de Chardin staat thans volop in
de belangstelling. Door deze vertaling en
bewerking biedt pater Koenraad de Witte O.P. een goede inleiding tot de opvattingen van deze fel besproken figuur. Het
eerste gedeelte bevat een levensbeschrijving van de hand van een medewerker
van Pierre Teilhard de Chardin in China. In het tweede gedeelte wordt een
synthese gemaakt van Teilhards opvattingen omtrent de evolutieleer. De klemtoon ligt vooral op de ontwikkeling der
grondgedachte van de aanwezigheid van
het psychisme door heel de evolutie heen.
Door het feit dat men hier te doen heeft
met een samenvatting zijn sommige delicate stellingen niet genoeg genuanceerd.
Tegenover deze indrukwekkende visie
over het verband tussen wetenschap en
godsdienst is kritische voorzichtigheid
noodzakelijk: niet alles kan als even vaststaand worden aangenomen. Dat geeft de
schrijver, H. Cuypers, trouwens zelf toe.
R. D'hondt
PYKE, Magnus, The Boundaries of
Science. Penguin Books, Pelican Series A 593, 1963, 208 pp., 4 s 6 d.
Dit boekje laat zien hoe de grenzen van
de verschillende natuurwetenschappen
vervagen en hoe een eenwording der wetenschappen plaats vindt. De schr. is zelf
specialist in de biochemie, een typische
grenswetenschap, en als zodanig is hij
vanzelfsprekend zeer getroffen door het
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naar elkaar toegroeien van de verschillende takken der natuurwetenschap. Hij
laat zien hoe fysica, chemie en biologie
op bepaalde gebieden in elkaar overgaan; hij toont ook kontaktpunten met
bijv. sociologie, en uiteraard met de wijsbegeerte. Zijn betoog wordt voortdurend
geillustreerd met vele en frisse voorbeelden, en opgediend met een verkwikkende
Engelse humor. In het laatste hoofdstuk
neemt hij de titel van zijn boek in een
andere betekenis, en beschrijft hoe het
geheel van de min of meer een-geworden
natuurwetenschap staat voor grenzen
die gesteld worden door de onzekerheidsrelatie van Heisenberg waar het
gaat om het oneindig kleine en door de
astronomische aantallen mogelijkheden
bij de complexe chemische bestanddelen
van levende wezens. Een enkele kleine
onnauwkeurigheid wat betreft de antideeltjes van de hyperonen (p. 57) doet
geenszins afbreuk aan het betoog als geheel.
P. v. Breemen
TOULMIN, Stephen, The Philosophy
of Science. —, Hutchinson University
Library, London, 19605, 176 pp., 12s 6 d.
Schr. analyseert een aantal vooronderstellingen die de fysicus, ---- vaak onbewust —, gebruikt in zijn métier. In de
eerste helft van het boek doet hij dit
aan de hand van enkele zeer eenvoudige
en alledaagse problemen uit de licht-theorie. In de tweede helft put hij uit veel
ruimere gebieden van de natuurkunde.
Het is duidelijk, dat schr. de fysica kent,
niet alleen de theorie, maar ook de experimentele beoefening van het vak. Dit
behoedt hem voor gezochte en weinig
reele probleemstellingen. De filosofische
inhoud van het werk is moeilijk onder
een hoofd samen to vatten. Men vindt
o.a. een goede kritiek op Mach vanuit de
hedendaagse thematiseringsgedachte, een
behartigenswaardig woord over het onderscheid tussen fysische en mathematische exactheid, beschouwingen over natuurwetten en beginselen, over waarheid
en toepasbaarheid. Het is eerder een
verzameling losse hoofdstukjes dan een
afgeronde theorie. Het standpunt dat
schr. inneemt, lijkt mij over het algemeen
evenwichtig. Hij laat zich niet gemakkelijk bij een bepaalde school indelen;
daarvoor is het werk ook niet afgerond
genoeg. Het boek is niet zonder humor
geschreven, maar in het begin leest het
wat moeizaam vanwege een zekere
breedsprakerigheid; gaandeweg wordt
dit beter.
P. v. Breemen

GNEDENKO, B. W., Lehrbuch der
Wahrscheinlichkeitsrechnung. --- Akademie-Verlag, Berlin, 1962, 393 pag.,
DM. 29,50.
Dit leerboek valt uiteen in twee afdelingen. De eerste en grootste (ongeveer
250 blz.) geeft de mathematische waarschijnlijkheidsleer, exact-wiskundig opgebouwd vanaf de fundamenten. Wel
blijft het steeds op elementair niveau; de
maattheorie bijv. wordt niet gegeven; de
Stieltjes-integraal wordt in nauwelijks
vier pagina's geintroduceerd, en komt
zo wel wat uit de lucht vallen. De voorbeelden en toepassingen zijn grotendeels
aan de fysica ontleend, maar dat neemt
niet weg, dat het boek een zuiver wiskundig werk blijft. In de tweede afdeling
(ongeveer 150 blz.) wordt op drie onderwerpen nader ingegaan, nl. de sommatie-theorie van toevallige grootheden,
stochastische processen en de mathematische statistiek. Oak dti deel heeft het
boven beschreven karakter. Als appendix is een interessant hoofdstuk toegevoegd over de geschiedenis van de waarschijnlijkheidsrekening, waarin terecht
aan Russische geleerden een grote plaats
wordt ingeruimd. Tenslotte volgen dan
nog de in dit soort boeken gebruikelijke
tabellen.
P. v. Breemen
VARIA
1

MARCEL, Gabriel, Fragments philosophiques 1909 - 1914. — Nauwelaerts,
Leuven, 1962, 118 pp., F. 65.
Deze verzameling van teksten uit onuitgegeven manuscripten der jeugdperiode
van Gabriel Marcel handelt over het
absolute kennen, de participatie, de onsterfelijkheid en de grondslag der waarde oordelen. De wijsgeer verklaart zelf
dat vele van deze opvattingen, waarnaar hij later vrij dikwijls verwijst, alhoewel onvolledig toch reeds „existentiels avant la lettre" zijn. Voor wie belang stelt in de ontwikkeling van deze
eminente denker wordt bier zeer nuttig
studiemateriaal aangeboden. R. D'hondt
Jazz etzahlt. Hrsg. Shapiro-Hentoff. ,--.
Deutscher Taschenbuch Verlag, Miinchen, 1962, 270 pp., D.M. 3.60.
Dit is de vertaling van Hear me talking
to Ya, een der beste werken over jazz.
Honderdvijftig beroepslui vertellen hun
ervaringen.
A. Grammens-Sandoz
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DUBARLE, D., o.p., La Civilisation et
l'Atome, signes du Temps). -- Ed. du
Cerf, Plon, Parijs, 1962, 254 pp.
Synthese van een serie vroeger verschenen artikelen in Signes du Temps, bevat
dit werk een evenwichtig overzicht van
de problemen die de kernenergie aan de
geleerden, de politici en de theologen
stellen op moreel vlak. Zoals in vele
Amerikaanse en Duitse studies over het
atoomtijdperk wordt ook hier gevraagd
om een „supplement &Arne - tegenover
de groeiende stoffelijke macht van de
mensheid.
J. Kerkhofs
PREMINGER, Marion Mill, The Sands
of Tamanrasset. — Peter Davies, London, 1963, 277 pp., 30 sh.
De inhoud van dit boek, waarvan de
oorspronkelijke Amerikaanse uitgave dateert van twee jaren terug, wordt nader
omschreven als The Story of Charles de
Foucauld, en het moet gezegd dat schrijfster het verhaal goed vertelt. Er is echter
verschil tussen story en history, en een
enkele maal komt bij lezing het verlangen
op dat het geheel net iets minder story
ware. Dit gebeurt dan voornamelijk wanneer schr. terugvalt op haar fantasie en
details inlast in haar verhaal, die waar
kunnen zijn maar evengoed onwaar. Dit
hindert, omdat bij zulke gelegenheden de
schr. zich opdringt, terwijl de lezer zich
geboeid weet door de held van dit wonderlijk verhaal.
W. Peters
THORNE, A., A Street lamp and the
Stars. The autobiography of father Borelli. — Peter Davies, London, 1963, 206
pp., 21 sh.
Borelli is hier zelf aan het woord en vertelt op meeslepende wijze van zijn dubbel
bestaan als priester, en als boefj .e met de
boefjes. Hij gaat hierbij ook dieper in op
de gehele mentaliteit van deze wel heel
sterk verwaarloosde jeugd in Napels, zodat het boek geen oppervlakkige verzameling is geworden van min of meer
schokkende ervaringen, avonturen, sterke
verhalen, e.d. Het ietwat teleurstellende
van deze autobiografie is dat het centrale
punt waarop de boef zich aan zijn medeboeven als priester zal openbaren (nog)
niet besproken wordt.
W. Peters
ADALSTAN, Karola, De Heilige Brigitta van Zweden. Foreholte, Voorhout, Desclee de Brouwer, Brugge, 1960,
214 pp., geb. F. 125.
Wij kenden reeds de biografie van Marie Koenen; maar dit werk, uit het
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Duits vertaald, geeft ons veel meer. Het
tekent ons de buitengewone vrouw uit
de 14e eeuw, duidelijk verwant met Catharina van Siena en met Jeanne d'Arc:
de huismoeder en weduwe, ordestichteres, zieneres die grote delen van de
Europese christenheid intent beinvloedde. De schrijfster brengt bier heel veel
bijeen: het leven, de groei tot heiligheid,
een uitgebreide bloemlezing uit de Openbaringen, verdere bijzonderheden over
de orde. Maar het belangrijkste is de uitgebreide bloemlezing: de krachtige persoonlijkheid van Brigitta en Gods uitzonderlijke genaden werken nog door.
Em. Janssen
HADAR, A. en KAUFMAN, A., The
Princess Elnasari. — Heinemann, London, 1963, 216 pp., 25 sh.
De prinses was helemaal geen prinses,
maar een jodin die zich tijdens de oorlog
voor Oosterse prinses uitgaf, en het
klaarspeelde om onder de neus van een
Duits officier en in diens eigen huis een
aantal joden te laten onderduiken. De
vindingrijkheid en de heldenmoed zijn
bewonderenswaardig; het is jammer dat
alles weinig geinspireerd en weinig inspirerend wordt verteld; het is allemaal wat
vlak, en dit is fataal bij een soort boeken
waarvan we er reeds zovele hebben
gelezen.
W. Peters
BOEREBOOM, Dr. M., Beschouwingen
over Muziekkritiek en Muziekanalyse. .—
Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van Belgie, 1961, 65 pp., Fr. 95.
Een Nederlandse publikatie over zulk
een gespecialiseerd onderwerp als muziekesthetica verdient te worden toegejuicht. De leek zal er ongetwijfeld iets
uit kunnen leren, maar men zou bezwaarlijk mogen stellen, dat de muziekesthetica
zelf door dit werkje wordt verrijkt.
A. Grammens-Sandoz
WERTHEIM AYMES, Clement, A, Die
Bildersprache des Hieronymus Bosch.
— Van Goor en Zonen, Den Haag,
1961, 118 pp., gen., f 39,75.
Het werk van Jeroen Bosch blijft de cultuur- en kunsthistoricus boeien. De fantasieen die hij verbeeldt en de wijze,
waarop hij ze voordraagt, duiden op een
zeer merkwaardige geest en gecompliceerde persoonlijkheid, die bovendien
ook beschikt over een buitengewoon
vakmanschap als kunstenaar. De pogingen om Jeroen Bosch te verklaren, men
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kan zelfs zeggen ontcijferen, zijn vooral
de laatste kwart eeuw talrijk geweest.
Wij wijzen hier o.a. op de werken van
Ludwig von Baldass, Jan Mosmans,
Manfred Lurker, Dirk Bax en het vroegere werk van Wertheim Aymés. Met
vaak grate scherpzinnigheid hebben deze
onderzoekers getracht, de bedoelingen
van Jeroen Bosch te achterhalen, en ofschoon de commentaren soms niet volledig verantwoord waren, moest men
toch respect hebben voor de belangrijke
resultaten, die werden verworven. In dit
nieuwe boek tracht Wertheim Aymes
twee bijzonder interessante werken van
Bosch te lezen en te verstaan, n.l. „De
verloren zoon" en „De bekoring van St.
Antonius". Hij gaat van de mening uit,
dat Jeroen Bosch contacten had met de
Rozenkruizers en minstens hun geheimtaal verstond. Hierop voortbouwend
komt de schrijver tot interessante conclusies. Ook wanneer wellicht sommige
conclusies te ver gaan, zijn de uitgangspunten steeds belangrijk genoeg om er
rekening mee te houden. De schrijver bezit een grote kennis van het onderwerp,
zodat men geestelijk zeer verrijkt wordt
door dit belangrijke stuk kunst- en cultuurgeschiedenis. De uitgever heeft voor
een prachtige, rijk geullustreerde uitgave
gezorgd, zodat men het commentaar van
Wertheim Aymês door de vele goede
illustraties nauwkeurig kan volgen.
C. de Groot
Handbuch der Kirchengeschichte, hrsg. v.
Hubert JEDIN, Band I: Von der Urgemeinde zur Mihchristlichen Grosskirche,
von Karl BALLS. Einleitung in die Kirchengeschichte von Hubert Jedin. '—
Herder, Freiburg, 1962, XXII-498 pp.,
geb. (intekenprijs) D.M. 55.—.
De laatste uitvoerige Kerkgeschiedenis in
het Duits dateert uit 1911-1917, terwijl
die van Kirsch, waarvan in 1930-1949
vijf delen verschenen, niet volledig is. De
Histoire de l'Eglise, waarvan Fliche en
Martin de grondleggers waren, zal 26
delen tellen, maar is nog verre van volledig en is trouwens zeer ongelijk in
waarde. Daarom zijn wij zo verheugd
dat nu binnen drie, vier jaar een uitvoerige Kerkgeschiedenis in het Duits verschijnt. Aanvankelijk was zij geraamd op
5 dikke delen van elk 700 bladzijden,
maar de stof van het eerste deel is tenslotte tot twee dunnere boeken uitgegroeid. Medewerkers zijn veertien bekende kerkhistorici, op Kan. Aubert van
Leuven na, alien Duitsers, onder leiding

van Jedin, voor het ogenblik wel de
grootste kerkhistoricus. De eerste band
over de primitieve Kerk tot 324 werd
geschreven door Prof. Baus van Bonn.
Het is een eersterangs studie, die rekening houdt met de laatste bibliografie en
de recente kwesties, en die grondig, kritisch en vooruitstrevend de stof behandelt. Opvallend is hoe de auteur telkens
naar de oude bronnen teruggrijpt, en
daaraan recente studien toetst om ze te
beamen of te bekritiseren. Hij houdt zich
verre van alle apologie en laat de feiten
voor zichzelf spreken met een soevereine
eerbied voor de integrale waarheid. Ofschoon kritisch ingesteld, brengt de auteur
ons toch een vlot leesbare tekst, met of
en toe een meer synthetisch overzicht
van een kwestie of een periode. Persoonlijk hadden wij een nog indringender studie van de keizercultus en van de rechtsgrond der kerkvervolgingen gewenst.
Maar vooral betreuren wij dat de auteur
(of de uitgever?) trouw is gebleven aan
een oude Duitse traditie: geen kaarten of
platen, maar een, trouwens typografisch
zeery erzorgde, tekst en niets dan tekst,
met uitvoerige bibliografieen. Wat hadden de bladzijden over de joodse diaspora
(p. 80-84) en die over de verspreiding
van het Christendom omstreeks 300 (p.
411-432) er niet bij gewonnen indien een
kaart al deze gegevens visueel had uitgebeeld? Het is natuurlijk erg gemakkelijk nieuwe studien aan de bibliografie
toe te voegen, die veel Duitse, Franse en
Engelse, en zelfs Italiaanse, Spaanse en
Nederlandse werken omvat; toch missen
wij er node: Kard. de Jong: Handboek
der Kerkgeschiedenis, 4 delen, UtrechtAntwerpen, 1947-1949, waarvan nu een
bewerking verschijnt; R. R. Post, Handboek der Kerkgeschiedenis, NijmegenUtrecht, 1962-1963 (reeds 2 van de 4
delen verschenen). Maar dit zijn slechts
enkele randbemerkingen bij een meesterwerk, dat eens te meer de gevestigde
faam van Herder versterkt en dat wij
alle historici en alien die zich voor kerkgeschiedenis interesseren, zeer aanbevelen.
M. Dierickx
HARTLEY, A., A State of England.
Hutchinson, London, 1963, 255 pp., 25
sh.
Er was een tijd, die nog niet lang achter
ons ligt, dat buitenlanders zich geroepen
voelden om over Engeland en zijn bewoners te schrijven: men denke aan het The
English-are-they-human? type boek. Het
heeft er veel van weg dat het nu de En-
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gelsen zelf zijn die in weinig bemoedigende woorden over hun land en yolk
schrijven. We denken aan het recente
algemeen gewaardeerde Anatomy of Britain door A. Sampson, destijds ook in dit
tijdschrift besproken. Nu ligt er voor ons
een diagnose van Engeland; diagnose
impliceert ziekte, kwaal of kwalen. En
de diagnose is alarmerend. In zekere zin
zal voor de buitenlander de diagnose
weinig verrassend zijn: hij ziet heel scherp
en zegt ronduit dat Engeland heeft opgehouden een eersterangs mogendheid te
zijn. En wanneer hij Engeland behoorlijk
kent en daar veel en vaak heeft vertoefd,
zal hij onmiddellijk onderschrijven hetgeen
Hartley constateert in verband met de
nadelen van een Welfare State. Waar
hij mogelijk met de auteur van mening
zal verschillen is dat het grootste mankement toch niet een verwaarlozing is
van cultuur, hetgeen S. praktisch identificeert met kunst, maar een verkommering
van alle religieus en daarmede gepaard
gaande, moreel besef. Het is een zeer
lezenswaardig en ook zeer leerzaam boek.
W. Peters
TULDER, Dr. J. J. M., Sociale stijging
en daling in Nederland. III: De beroepsmobiliteit in Nederland van 1919 tot
1954. Een Sociaal-Statistische Studie. —
H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden,
1962, 296 pp., f
De verschijnselen samenhangend met de
overgang van een statisch naar een meer
dynamisch maatschappijbeeld in onze
Westerse samenleving heeft de belangstelling der sociologen vnl. sedert de
Eerste Wereldoorlog, in sterke mate
gaande gehouden. Het is in dit verband
ook weinig verwonderlijk dat de sociologie als eigenstandige, methodisch gerichte
wetenschap pas na de doorbreking van
de traditionele maatschappijlagen een
eigen plaats begint in te nemen in het
domein der sociale wetenschappen. Filosofie en natuurwetenschap zijn niet langer
meer de geeigende instrumenten am deze
vernieuwde sociale werkelijkheid in methodische begrijpelijkheid te verwoorden.
Een indicatie voor deze verschuiving in
het wetenschapskamp komt o.a. tot uiting
in de gedegen dissertatie van Dr. van
Tulder, verschenen in de door Prof. F.
van Heek opzette Studie-Serie Sociale
stijging en daling in Nederland. Zich baserend op een in 1954 gehouden landelijk
onderzoek naar de beroepsmobiliteit in
Nederland, heeft schrijver getracht een
beeld te geven van de sociale stijging en
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daling in Nederland tussen 1919 en 1954.
Het materiaal van bovengenoemd onderzoek heeft in de studie van Dr. van Tulder een praktische en klare toepassing
gevonden. Achtereenvolgens worden behandeld de groepsmobiliteit, de persoonsmobiliteit en de intergeneratiemobiliteit
gespreid over zes verschillende sociale
lagen. Mobiliteitskansen binnen genoemde
sociologische categorieen worden voorts
vergeleken met schoolopleiding, kerkelijke
gezindte, gezinsgrootte, geboortenummer
en huwelijksrelaties van de ondervraagde
personen. Om zijn methodische opbouw
en verstandige selectie van het informatie-materiaal zij dit werk geprezen. Al
met al een waardig specimen in de Reeks
Onderzoekingen naar de sociale stijging
J. van Lierde
en daling in Nederland.
VREEZE, S.J., Dr. J. de, In Sanguine
Agni, het Kostbaar Bloed in Liturgic en
H. Schrift, — Uitgave van het Geert
Groote Genootschap, no. 728, 1962, 80
pp.
Z. H. de Paus heeft in 1960 driemaal
uiting gegeven aan zijn verlangen dat de
godsvrucht tot het Kostbaar Bloed van
Christus meer beoefend zal worden door
geestelijken en leken. Kennis en diepe
devotie, vertolkt door de welversneden
pen van Pater de Vreeze, zullen hierin
machtig helpen. Vermoedelijk zal menigeen bemerken, dat een sluimerende devotie bij hem echt bewust wordt. Allen, die
de H. Mis lezen of volgen, brevier of
getijden bidden zullen de schrijver dankC. Minderop
baar zijn.
MOCORRY, S.J., Vincent, Gelukkiger
dan koningen. Bijfiguren uit het Evangelie. Kathedraal-reeks no. 4. — N.V. Gooi
en Sticht, Hilversum, 1962, 183 pp.,
f 4.75
Amerikanen verstaan de kunst tegelijk
diep spiritueel, praktisch, humoristisch en
levendig te zijn. Voor leken, religieuzen
en priesters een leerzame en aantrekkelijke geestelijke lezing, die inspireert voor
eventuele conferenties en preken. Dr. Cl.
Beukers S.J. heeft met gepaste vrijheid
een vlotte Nederlandse vertaling verzorgd.
C. Minderop

POCKETS
KEMP, Bernard, De Vlaamse Letteren
tussen gisteren en morgen (1930-1960).
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Vlaamse Pockets nr. 76.
Hasselt, 1963, Fr. 25.

Heideland,

Aansluitend bij Vermeylens werk maakt
B. K. ons wegwijs in de kronkelige en
verrassende ontwieling van de Zuidnederlandse literatuur van 1930 tot 1960.
Een zeer degelijk en genuanceerd overzicht. Opvallend is de onbevangen eerlijkheid en ruimdenkendheid waarmede
hij personen en stromingen beoordeelt.
L. Vanden Broek
VERMEYLEN, August, Van Gezelle tot
Heden. Vlaamse Pockets nr. 75. Heideland, Hasselt, 1963, Fr. 25.
Deze nieuwe druk van Van Gezelle tot
Heden (d.i. tot 1937) leert ons weer ontdekken en waarderen de wellicht onovertroffen bladzijden die Vermeylen wijdde
aan Gezelle, Van de Woestijne, Van
Langendonck e.a. en dit, zeer opmerkelijk, in een stilistisch rijke taal.
L. Vanden Broek
HAPPOLD, F. C., Mysticims. A Study
and an Anthology. Penguin, 1963,
364 pp., 6 sh.
Deze pocket uitgave is een voortreffelijk
boek. Hiermede is niet gezegd dat het een
standaardwerk is, of iets dergelijks. Dit
verwacht men niet van goedkope paperbacks. Maar als inleiding tot een moeilijk
onderwerp, bestemd voor een wijder
lezerspubliek, is het uitstekend. De inleiding van ongeveer 120 pagina's is helder,
overzichtelijk en houdt zich buiten moeilijke discussies van geleerden en experts.
De bloemlezing zelf bevat voornamelijk
uittreksels van christelijke mystici; de
uitgekozen stukken zijn van redelijke
lengte zodat de onrust van korte mystieke
uitspraken en slagzinnen vermeden wordt.
W. Peters
Prisma boeken. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
LOOF, B. H., Engels onderweg. Een
boek ter opfrissing van uw taalkennis,
als Bids voor de dagelijkse omgang, boordevol praktische woorden en zinswendingen, met toeristische tips.
FREMLIN, Celia, De bezeten bruidegom.
Een spannende detective-roman die
zich in een huiveringwekkende climax
ontlaadt.
LINDEMEIJER, A., Prisma belastinggids
nr. 2. Een gedegen informatiebron die
niet tevergeefs geraadpleegd zal worden.

HOWELLS, William, De godsdienst der
primitieve volken. r Een interessant
boek dat ons meer eerbied zal doen hebben voor het religieus besef, voor de
instelling op het bovennatuurlijke van de
primitieve mens.
DAANE, Laurens A., Prisma Puzzels 8.
WODEHOUSE, P. G., Nieuwe bezems.
Dit bock stamt uit de tijd van voor de
eerste wereldoorlog. Een typisch produkt
van die tijd.
BRYANT, Peter, Het fatale commando.
Een zeer spannende geschiedenis en
tevens een waarschuwing voor de wereld
en zijn leidende figuren voor de huiveringwekkende gevolgen van een druk op
de knop.
GANT, James, De jacht op de V 2. —
Een oorlogsreportage, tevens een goed
geschreven spionageavontuur.
VIEN, J. Le en J. LORD, De tweede
wereldoorlog. 2 delen. Een boek dat
als samenvattende documentatie voor
iedereen onmisbaar is. Een waardevolle
bron voor de kennis van een belangrijke
periode uit de jongste geschiedenis. R. S.
Aula Pockets, r Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
BOHM, D., Causaliteit en waarschijnlijkheld in de moderne fysica. Een smaakvolle en suggestieve uiteenzetting van de
meest bevoegde man op dit gebied. Het
is een studie die ook van uitzonderlijk
groot belang is voor niet-vakmensen.
STAFFORD CLARK, D., Hedendaagse
psychiatric. Een zeer informatief boek
dat in ons land door het gemis aan lectuur in die richting, ongetwijfeld met belangstelling zal worden begroet.
SCHMIDT, Dr. F. H., Inleiding tot de
meteorologic. Een uitermate belangrijk
werk over het meteorologisch onderzoek
met belangrijke hoofdstukken over de beinvloeding van de mens door het weer en
de beinvloeding van het weer door de
mens.

MAllARINO, S., Het einde van de
antieke wereld. — De auteur heeft geprobeerd de geschiedenis to schetsen van
de begrippen „Decadentie - en „Ondergang van Rome" zoals deze vanaf de 2de
eeuw voor Christus tot in onze dagen bij
R. S.
inteitie werden aangevoeld.

DRS. F. VAN HOUTRYVE

Moderne Beroepen
Ouders, opvoeders en studerenden hebben nood aan een klare
en toch volledige documentatie die toelaat de structuur van
ons onderwijs te kennen en ingelicht te worden over de huidige inrichting der studien, de nieuwe toelatingsvoorwaarden,
de toekomstvooruitzichten.
Vele nieuwe en minder bekende beroepen worden besproken
in de drie delen waaruit het werk bestaat: de schrijver leidt de
lezer achtereenvolgens doorheen alle onderwijsvormen, toegankelijk na de lagere school, het lager secundair onderwijs
(beroepsschool, technische school en middelbaar onderwijs)
en het hoger secundair onderwijs (volledige humaniora, lagere
normaalschool, volledig secundair technisch onderwijs). Het
hoger niet-universitair en het universitair onderwijs krijgen er
een ruime plaats toegewezen.
In dit werk — de vrucht van een lange ervaring, opgedaan bij
het voorlichten van de ouders en de jeugd — wordt speciale
aandacht besteed aan het beroeps- en technisch onderwijs: ook
hier heeft de schrijver op eenvoudige aanschouwelijke wijze
de lezer willen helpen klaar zien in vaak onvoldoende gekende
studierichtingen.
,,Moderne Beroepen" moet iedereen toelaten met kennis van
zaken het meest geschikte beroep te kiezen.
Formaat: 140 x 210 mm
140 biz.

Ingenaaid: 75
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Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool 011zelieve-Vronw-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
ADNES, P., Le Mariage. Desclee, Tournai, 1963, 218 pp.
ALBERTI, Leon B., Vom Haus Wesen, -- Artemis Verlag, Zurich (imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1963, 470 pp., f 24.95.
ASMUSSEN, H., e.a., Die Kirche Volk Gottes. Schwaben Verlag, Stuttgart, 1963,
265 pp., D.M. 10.80.
Aula Boeken, Dr. F. H. SCHMIDT, Inleiding tot de meteorologic. D. STAFFORD,
Hedendaagse psychiatric. D. BOHM, Causaliteit en waarschijnlijkheid in de
modern fysica. S. MAllARINO, Het elude van de antieke wereld. - Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1963, resp. f 3.50, f 2.50 en f 1.75.
BALDWIN, James, Another Country. - Michael Joseph, Londen, 1963, 416 pp.,
25 sh.
BARSOTTI, D., VerLoren in God.
Desclee de Brouwer, Brugge, 1962, 275 pp.,
Fr. 145.
BILSEN, B. Van, Kerk in beweging. - Dekker 6 Van de Vegt, Utrecht, 1962, 298
pp., Fr. 240.
BOEKESTIJN, Dr. G., Sociale relatie en zeLfbeeld. - J. H. Kok, Kampen, 1963, 19
pp., f 1.25.
BONDT, G. De, De weg der waarheid. 2-3. -- St.-Franciscus-uitg., Mechelen, 1963,
81-51 pp., Fr. 40-30.

Catholica Dictionnary of Theology (A). Vol I. A to Casuiatry, - Nelson. Londen,
1963, 332 pp., 42 sh.
CLAES, B., De sociale integratie van de Italiaanse en Poolse immigranten in Belgisch-Limburg. -- Heideland, Hasselt, 1962, 354 pp.
CRAIG, Alec, The Banned books of England and other Countries, - Alan and
Unwin, Londen, 1963, 243 pp., 30 sh.
DAMASO, A., Spanische Dichtung,
Francke-Verlag, Bern, 1962, 256 pp., Fr. 24,5.
DAMMANN, E., Die Religionen Afrikas.
Kohlhammer, Stuttgart, 1963, XV-304
pp., D.M. 32.
DELFGAAUW, Dr. B., Beknopte Geschiedenis der wijsbegeerte. - Het Wereldvenster, Baarn, 1963, 4de druk, 183 pp., f 3.95.
Dialogue of East and West in Christendom (The). - Faith Press, Londen, 1963,
4 sh. 6 d.
DULIN, Ralph, The Unconquered Sun. - Heinemann, Londen, 1963, 472 pp., 25 sh.
FOURNIER, Dr. E. P., Kinderen van gescheiden ouders, - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1963, 195 pp., f 8.90.
GEISSLER, C., Schlachtvieh.
Cladssen Verlag, Hamburg, 1963, 91 pp.. D.M. 4.80.
GINDEN, James, Postwar British Fiction. - Cambridge University Press, 1963, 246
pp., 30 sh.
GRAMBERG, Ds. Th. B. W. G., Oecumene in India en Ceylon. - Boekencentrum,
Den Haag, 1962, 366 pp., f 19.50.
HADAR, A. and A. KAUFMAN, The Princess Elnasari. - Heinemann, Londen,
1963, 216 pp., 25 sh.
HARTLY, A., A State of England, - Hutchinson, Londen, 1963, 255 pp., 25 sh.
HEATH STUBBS, John, The Collected plays of Charles Williams, - Oxford University Press, Londen, 1963, 401 pp., 30 sh.
HERNEGGER, Macht ohne Auftrag. - Walter-Verlag, Olten, 1963, 477 pp., Fr. 28.
HOSTIE, R., De pastorale dialoog.
Desclee de Brouwer, Brugge, 1963, 265 pp.,
ing. Fr. 120, geb. Fr. 150.
jean Guitton vu par Cesbron, Claudel e.a.
Desclee de Brouwer, Brugge, 1963, 346
pp., 11 pl., Fr. 120.
LEAVIS, F. R., Two cultures? -- Chatto and Windus, Londen, 1963, 45 pp., 7 sh.
6 d.
LEEUWEN, S.J., Prof. Dr. Ir. A. van, Het zedelijke. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1963, 61 pp.
Desclee de Brouwer, Brugge, 1963, 140 pp.,
LE MOAL, P., Sexuele opvoeding,
ing. Fr. 96, geb. Fr. 135.
LIOBA, M., Le veal visage de St-Jean Berchmans, - Edit. de la Vigne, Brugge,
1963, 110 pp., 17 pl., Fr. 80.
LOEW-COTTIER, Dynamisme de la foi et incroyance. - Ed. du Cerf, Parijs, 1963,
136 pp., NFr. 6.60.

H. Maagdcollege
Kerkstraat 60 – Dendermonde
–
–
–
–
–
–

Latijns-Griekse 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

Dagelijks in

e Stanciaard

en

geet cnieutuobtaci - Sportiverelet
„Beknopt Verslag"
Em. Jaeqmainlaan 127, Brussel I

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 – Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro-mechanica
Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

MEIER, H., Verwandtschaften.
Benziger-Verlag, Einsiedeln, 1963, 239 pp., D.M.
15.80.
Mens en Medemens Serie, Eduard SPRANGER, De geboren opvoeder. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1963, 83 pp., f 2.60.
Faith Press, London, 1963, 308 pp., 25 sh.
Mirfield essays in clitistian belief.
Moniale van de Karmel van Le Paquier. Levende Karmel. — Paul Brand, Hilversum, Antwerpen, 1963, 199 pp., f 7.90.
Monseigneur Cardijn.
K.A.J.-Uitg., Brussel, 1963, 155 pp., 2 pl.
Nieuwe (Het) Testament met commentaar, 2: J. SCHMID,Het Evangelie volgens
Marcus. — Patmos, Antwerpen, 1963, 392 pp., 1 krt., geb. (11 din.) intekenprijs Fr. 29.50.
Nieuwe Winkler Prins 4de deel.
Uitg. Elsevier, Amsterdam, 1963, 800 pp., per
deel f 35.—.
NORUSTROEM, F., Goya, Saturn and Melancholy, Almquist Wiksell, Stockholm, 1962, 239 pp., 109 ill.
Perspectives chritiennes sue l'adoption, — Ed. de Fleurus, Parijs, 1963, 244 pp.,
NFr. 15.
Phoenix Pockets, H. GRIMM, Rafael. Ch. WENTINCK, Torens, tempels en taveernen. — W. de Haan, Zeist, 1963.
PREMINGER, M. M., The Sands of Tamanrasset. — P. Davies, Londen, 1963, 277
pp., 30 sh.
Priester (Der) im Anruf der Zeit, — Herder, Wenen, 1963, 157 pp.
Prisma Boeken. B. H. LOOF, Engels onderweg. C. FREMLIN, De bezeten bruidegom. A. G. F. LINDEYER, Prisma Belastinggids nr. 2. J. GANT, De jacht op
de V 2. W. HOWELLS, De godsdienst der primitieve volken. P. BRYANT,
Het fatale commando. L. DAANE, Prisma-puzzles. P. G. WODEHOUSE,
Nieuwe bezems. E. H. BRONGERS, De oorlog in mei '40. M. COLES, De man
met de groene hoed. J. J. JOPPE, Btommers, scooters en motoren, C. WILSON,
De verzwegen hel. J. PECK, Pillen, poeiers en pioniers. H. BERVE, Herfsttij
der Griekse beschaving. J. WIJNDHAM, Operatie Koekoek. M. RASEY, Psychologie van de opgroeiende jeugd. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1963.
RABUT, Le problême Dieu inscrit dans revolution. — Ed. du Cerf, Parijs, 1963,
224 pp., NFr. 7.50.
RAHNER, K., Kerk en Sacramenten. — Brand, Antwerpen, 1963, 115 pp., Fr. 80.
REGAMEY, P., La pauvrete et l'homme d'aujourd'hui.
Aubier, Parijs, 1963, 280
pp.
ROEST CROLLIUS, B., Bezwarend getuigenis,
Em. Querido, Amsterdam, 1963,
162 pp., f 8.90.
ROMBACH, O., Alte Liebe zu Frankreich, — Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart,
1963, 284 pp., D.M. 16.80.
ROUSTANG, Line initiation a la vie spirituelle.
Desclêe de Brouwer, Brugge,
1963, 240 pp., Fr. 120.
SCHWENCKE, J., Exlibris in Duitsland.
Wereldbibilotheek, Amsterdam, 1963,
f 6.90.
SCHWITZKE, H., Das Horspiel.
Kiepenheuer Witsch, Keulen, 1963, 488 pp.,
D.M. 29.80.
SHAROCK, R., Selected Poems of John Dryden, — Heinemann, Londen, 1963, 148
pp., 9 sh.
SPOERRI, R., Die commedia dell'arte and ihre Figuren. — R. Simmen-Verlag,
Zurich, 1963, 88 pp., rijk geill., D.M. 12.80.
STALLWORTHY, J., Between the Lines, W. B. Yeats Poetry in this Making. —
Clardon Press, Oxford, 1963, 261 pp., 38 sh.
STEPPE, R., Wetenschappelijke harmonieleer. — N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen. 1962, 287 pp., Fr. 350.
THORNE, A., A Street lamp and the Stars. The Autobiography of father Bore —
Peter Davies, Londen, 1963, 206 pp., 21 sh.
VALERY, P., Mon Faust (Ebauchês).
Gallimard, Parijs, 1962, 240 pp., NFr. 10.
„Vier Hiitspiele" von Radio Bremen.
Heye-Verlag, Bremen, 1963, 244 pp.
WU, J., Inwendige karmel. -- P. Brand, Antwerpen, 1963, 252 pp., Fr. 160.

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

KATH. NORMAALSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS
ONDER DE TOREN 13 – 14 MECHELEN
INTERNAAT

EXTERNAAT

Oud stelsel:
Vierde kias
Nieuw stelsel : Derde kias; Tweede kias; Eerste kias met als afdelingen :
Latijn-Wetenschappen
–
Wetenschappelijke B
–
Economische

SINT-ROMBOUTSSCHOOL (OEFENS(HOOL)
Minderbroedersgang 10, Mechelen
Volledig Lager Onderwijs – Voortgezet Lager Onderwijs

ALGEMEEN MIDDELBARE
Schuttersvest 53, Mechelen
Internaat
Moderne Humaro ora :

Externaat
Zesde kias, Vijfde kias, Vierde kias

Latijnse Humaniora :

Zesde kias

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vronwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, 6etalende vrouwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid 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 LIEFD E, Stropstraat 125 GENT.

Sedert 1870 legt de

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

fv444,ztlatese

„Sint Jozef"
OVERUSE (BRABANT)

Grieks-Latijnse humaniora en voorbereidende klas
Internaat lb? 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 kosteloos.
Hoger secundair Technisch (A7/A2) Hoger onderwijs (A7/A1): meerdere mogelijkheden
Handelsonderwijs: FranstalIg sekretarlaat.

gazet van cAntwerpen
*
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Moto, Vrouw en Gezin, enz.

PROEFNUMMERS: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 Iijnen)

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 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 GEHOHOLOGEERD

Wilt Ge in geest van apotolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' 1#clende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sodale 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.

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, Wetensehappelijke afdeling A, Wetenschappelijke afdeling B, Economische afdeling.
* Middelbare Normaalschool: na lagere normaalschool of na humaniora. Afd.: Moedertaal-Geschiedenis, Moderne
Wiskunde Fysica met Econ. wetensch., enz.
* Hoger Instituut voor Opvoedkunde.
* Dienst voor Studie- en Beroepsorientering.
* Inlichtingen en inschrijvingen : elke werkdag van 9-12 uur en van 14-17 nun

„III 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

ONZE-LIEVE-VROUWE COLLEGE TIE NEN
Voorbereidende Afdeling
Humaniora Latijn-Grieks
Latijn-Wetenschappen
Economische
Degelijk . , Open .... Vormend

:

BROEKSTRAAT 31 – Tel. 016.814.09

instituut o. L vizouw van gRatie
Zusfers van de H. Vincentlus a Paulo — Steenweg op Nlnove 333 - Brussel 8
II NTERNAAT

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen

EXTERNAAT

Instituut mania immaculata
Zusfers van de H. Vincenfius a Paulo — Kloosterstraat 40 - Opwijk

Moderne Humaniora: Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getuigschriften

INTERNAAT
EXTERNAAT

SPECIALE KURSUS: DACTYLO — STENO

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Externaat Half-internaat Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora : Griek-Latijnse Latijns-Wiskundige La tij ns - Wetens chappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B

Been sehoolgeld
—
Speeiale lessen : Dactylo - Piano
TECHN I S CH ONDERWIJS
Taal- en Handelsavondschool -

kosteloze verzekering
Turnen

Boekhouden

—

Zwemmen - Tekenen
Vreemde talen

STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
Internaat
79-226 Turnhoutsebaan
BORGERHOUT

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 Cl-D
C. Handelsafdeling A6/A3 A6/A2 Handelsregentaat A6/A1
D. Avondcursus voor Modes Avondcursus voor Naad
E. Volledig Lager- en kleuteronderwijs

A.
B.

5,z44- Tgoilet4,441,,z444

Internaat / Externaat

— Middelbare school (Moderne en Grieks-Latijnse)
— Lagere normaalschool (G/L - W/A - W/B)
— Middelbare normaalschool
(Vlaamse en Franse afdelingen)
198 NIEUWLAND — BRUSSEL 1 — TELEFOON 12/32/59

BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ
en
SPAARKAS N.V.
private onderneming beheerst door k.b. van 15 december 1934

BELEGGINGEN EN LENINGEN
in voile vertrouwen

--.........--opgericht in 1903

5 miljard frank spaardeposito's
3 miljard frank hypotheekieningen
900 agentschappen in het ganse land

Zetels en kantoren
Antwerpen: Lange Nieuwstraal 40 telefoon (03) 31.08.60
Brussel: Naamsestraat 74

telefoon (02) 13.07.60

Luik: 13, boulevard d'Avroy telefoon (04) 23.78.30
Hasselt: Havermarkt 39
Charleroi: 28, boulevard Tirou

telefoon (011) 2.22.16
telefoon (07) 31.44.64

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL SINT 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 Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS :

—Lagere Normaalschool : Wetenschappelijke afdeling B
—Middelbare Normaalschool
. Afdeling Moedertaal - Geschiedenis
. Afdeling Moderne Talen
Afdeling Wisktmde - Fysica
. Afdeling Wetenschappen Aardrijkskunde
—Normaalschool voor Klenteronderwijzeressen
II. MIDDELBAAR ONDERWIJS

—Onde Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
—Moderne Humaniora: Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling
—7e Voorbereidende klasse
III. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS

Hoger Technisch Institunt voor Wetenschappelijke Assistenten Al
INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

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

Bran met natuurlijk gas

HET FRISSE WATER

9

E

ST.-WILLIBRORDUSCOLLEGE
„Katwijk de Breul"

—

Zeist

—

Telefoon (03404) 1 49 21

onder leiding van de Paters Jezuieten

Gymnasium met erkend diploma in de Beneluxlanden
Klein internaat voor jongens in het centrum van Nederland
Pensionkosten f 2.600, —
Inlichtingen en aanmeldingen bij de Rector

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverijen:

uit met Naar in contact to treden

BOURIATERIALEN
N.V. SCHEMERS Vail KERCHOYE's
Verenigde Fabrieken
ST.-NIKLAAS

Tel. [03] 76.35.01

/1.11.111..

H. PIUS X SCHOOL
Voor gegradueerde verpleegsters A 1, ziekenhuisverpleegsters A 2,
verpleegassistenten

Bestuurd door de Gasthuiszusters Augustinessen van Brussel
gehecht aan de
A.LGEMENE KLINIEK „SINT JAN"
Asstraat — Broekstraat 100 — Brussel 1 — Telefoon 18.59.00
Vlaamse en Franse sektie - [Vettelijk diploma - Brevet - Voorbereidend jaar

ROGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
vroeger Universitaire Ste.-Elisabethschool
Gehecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven,
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent.
DIPLOMA Hoger technisch onderwijs A 1
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER — ziekenhuisverpleegster : 3 jaar
pediatrische verpleegster : 3 jaar
psychiatrische verpleegster: 3 jaar
sociale verpleegster
: 4 jaar
VROEDVROUW : 3 jaar
De verpl. (oud stelsel) kunnen dit diploma bekomen mits 1 of 2 jaar supplementaire studie
BREVET Aanvullend securdair beroepsonderwijs A 2
Verpleegster: 3 jaar. Verpleegassistente: 2 jaar. Kosteloos onderwijs.
ATTEST Nursing-Hostess: 1 jaar
VOORBEREIDENDE AFDELINGEN: 1 jaar. De school organiseert voorbereidende
lessen gedurende de zomervakantie. Nederlands en frans stelsel.
Inlichtingen op aanvraag: Capucienenvoer 39, Leuven. Tel. 016/255.55

ST. NORBERTUS INSTITUUT voor VERPLEEGKUNDE
DUFFEL
TEL. 015-319.21
Opleiding tot Verpleegaspirante (15 tot 18 jaar)
Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Kinderverzorgster (16 tot 18 jaar)
Verpleegassistente ( vanaf 18 jaar)
Gegradueerde Verpleegster, Kinderverpleegster, Psychiatrische Verpleegster
Sociale Verpleegster, Vroedvrouw
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

Dagblad HET YOLK
up to date berichtgeving
in een handig formaat

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij :

ZWEVEGEM

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). Norrnaalschool
voor Onderwijzers (14-20 jaar).

St-gozelittotituut - Zrienen
Telefoon 81.391

IIOGER TECHNISCH INSTITUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en sterkstroom) de industriele
scheikunde, elektro-mechanica en de elektro-chemie.
EXTERNAAT
INTERNAAT
Voorbereidende afdelingen
Zaterdagcursussen Bi in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoffen en de Elektronica (Televisie)

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK
— voorbereidende afdeling en opleiding tot :
— verpleegassistente en beroepsverpleegster,
— gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
— vroedvrouw,
— kinderverpleegster,
— sociale verpleegster.
Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

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 Meirtalige 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 intake beroepskeuze (M.B. 16.7.57)
Gegradueerde in de logopedie (erkenning aanhangig)
Biedt gelegenheid tot inwonen.
Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, ANTWERPEN 1.

ST. - JOZEFINSTITUUT HERENTALS
LAGE RE NORMAALSCHOOL:
Grieks,
Latijnse en Moderne Humaniora.
Voorbereidende afdeling.
Internaat — Externaat
Prospectus: Zusters v. d. H. Vincentius, Burchtstraat 14, Herentals
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De goede Paus

W

at Joannes XXIII ons nagelaten heeft, gaat niet mee in het graf.
De dood kan de geest niet verstikken waarmee hij onze tijd
heeft bezield. Zouden wij ooit van de weg kunnen ardwalen Welke hij
zo meesterlijk voor de toekomst heeft uitgestippeld? Zoiets zou ondenkbaar zijn -. Dit verklaarde Kardinaal Montini een week na de dood van
Paus Joannes, tien dagen voor het conclaaf, dat zijn opvolger moet
aanduiden.
Nooit hebben de Kerk en de wereld het gevoel gehad, een zo groot
verlies te lijden als met het heengaan van deze Paus, nooit hebben zij zo
vurig verlangd dat het werk van een scheidende Paus onverminderd
zou voortgezet worden. Pas nu wordt helemaal duidelijk hoezeer Joannes een paus van de overgang geweest is, de paus van een Kerk in
beweging. Er is een manier van bewegen die op ieder willekeurig ogenblik tot stilstand kan gebracht worden. Wat Joannes in de Kerk teweeg
heeft gebracht, kan echter nooit meer ongedaan gemaakt worden. Dit
willen wij geloven. Wij willen geloven dat de Geest, die hier voor korte
tijd zo zichtbaar aan het werk is geweest, ons niet zo gauw verlaat.
Wel zijn we weer een beetje meer op onszelf aangewezen. Hij was
een vader. Wie hem ook opvolgt, even zullen wij ons verweesd voelen.
De herinnering aan hem zal vooral datgene wat hij in onszelf tot leven
heeft gewekt, moeten voeden en sterk maken. Het zal in hoge mate van
onszelf, die de Kerk en de wereld zijn, afhangen of de Geest, die hij
over de Kerk en de wereld liet vaardig worden, voort blijft werken.
In alle sympathiebetuigingen van niet-katholieke christenen en van
ongelovigen tijdens zijn pontificaat klonk steeds de bange vraag mee:
wat zal er van Joannes' werk overblijven als hij dit werk niet zelf kan
voltooien? Dit is nu een zeer dringende vraag geworden, en ze wordt
niet alleen tot zijn opvolger gericht, maar direct tot ons.
De reden waarom er, met Gods genade, op deze vraag Loch wel een
geruststellend antwoord kan gegeven worden, is dat Joannes de hervorming van de Kerk niet aangepakt heeft als een reformator, die op
eigen theoretische inzichten, op vooraf uitgewerkte ideeen, zelfs niet,
kan men zeggen, op nauwkeurig uitgestippelde plannen steunde, maar
als een man van God, die slechts een verlangen had: dicht bij de
mensen, bij de wereld, de aarde te staan, en zich in dit verlangen op
een ontroerend eenvoudige wifze door Gods Geest liet leiden. Hij heeft
helemaal Been vernieuwing opgelegd van bovenaf, hij heeft gevraagd
55 Streven - Jrg. XVI. Deel II. juli 1963
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of tvij hem wilden helpen, onszelf, de Kerk, de wereld te vernieutven.
Deze vraag verstomt niet met zijn dood.
Het feit dat hij vooral een beroep heeft gedaan op het geweten van
de Kerk, van bisschoppen en gelovigen — zoals hij eerbied vroeg voor
het geweten van niet-katholieken en ongelovigen —, is Joannes' grootste bijdrage aan de Kerk geweest. Dit sloot meteen in dat hij het werk
nooit zelf zou kunnen voltooien. Het „aggiornamento - van de Kerk,
zoals hij dit opvatte, is letterlijk jets van elke dag, elke dag opnieutv.
Als tvij — de Kerk en de wereld — nauwelijks de tijd gekregen hebben
om te bekomen van de verrassingen waarvoor deze paus ons plaatste,
moeten we daar misschien uit leren dat we er nooit van mogen bekomen. Het betveeglijke menselijke gelaat van de Kerk, dat hij heeft
laten zien, mogen tvij nooit meer laten, verstarren.
Hij heeft op ons alien een blije last gelegd: te laten zien, in ons leven,
dat Kerk liefde voor de mens en de wereld is. Hij heeft het gelaat van
de Kerk naar de wereld gewend. Het mag niet zijn, dat de wereld dit
gelaat voortaan uitsluitend met het zijne identificeert, het niet meer
herkent nu hij er niet meer is. De nieuwe paus zal de Kerk Anders
leiden dan hij het heeft gedaan, maar hij krijgt een andere, een vernieuwde Kerk te leiden, een die een menselijker, jonger, opener gezicht
heeft gekregen. Een die ook werkelijker in de Geest is gaan geloven.
De Geest, die ons de goede Joannes heeft gegeven, zal de Kerk en de
wereld ook een goede opvolger geven. De kwaliteiten die hij moet
hebben, worden niet naar mensenmaat gemeten. Maar naar het Evangelie. Zoals Joannes zei bij zijn kroning: „Velen schrijven ons een taak
toe, zoals zij zelf denken dat wij die vervullen moeten. Men verlangt
van een Paus bijvoorbeeld dat hij staatsman is en tegelijkertyd diplomaat, een licht van de wetenschap, een organisator van het maatschappelijk leven en een man die alle verschijningsvormen van een vooruitstrevende menselijke ontwikkeling kan bejegenen zonder voorkeur of
vooroordeel. Allen die zo denken hebben de juiste weg verlaten, want
zij hebben van de Paus een ideaal beeld ontworpen, dat niet in alle
opzichten juist is. De nieuwe Paus wil beproeven, voor al het andere,
in zichzelf het prachtige beeld van de goede herder werkelijkheid te
laten worden. Hij is de deur van de schaapstal. Wat ons voor alles ter
harte gaat, is het werk van de herder. Alle andere menselijke kwaliteiten kunnen het pontificaat aanvullen, maar kunnen niet in de plaats
treden van de eigenschappen van de goede herder, die hem als centrale
taak geeft: ijverig te zijn en bereid tot het grootste van alle offers:
zijn leven te geven voor zijn kudde".

Ons geweten en de atoombom
PROF. DR. IR. A. VAN LEEUWEN S.J.

0

ORLOG en vrede zijn voorzeker geen gelijkwaardige grootheden.
De ware vrede heeft zijn zin in zichzelf, is in en om wille van
zichzelf waardevol. Een oorlog daarentegen kan slechts zinvol zijn in
dienst van de vrede, als een extreme, maar noodzakelijke weg naar de
vrede. Enkel en alleen de vrede kan een oorlog rechtvaardigen. Vandaar dat wij bij de worming van ons zedelijk oordeel over de atoomoorlog, bij de confrontatie van ons geweten met de atoombom, zullen
uitgaan van onze authentiek menselijke roeping om altijd en overal de
ware vrede onder de volkeren te bevorderen.
De ware vrede onder de volkeren berust op gerechtigheid en wederzijds vertrouwen: zonder gerechtigheid is er geen ware vrede mogelijk,
is vrede een gevaarlijke illusie; zonder wederzijds vertrouwen is het
onmogelijk de onderlinge verhoudingen en eventuele conflicten volgens
de eisen der gerechtigheid te regelen. Daar nu de gerechtigheid uiteraard en feitelijk blootstaat aan gewelddadige aantasting, eist de vrede
zelf, dat wij de rechtsorde veiligstellen, Om binnen een bepaalde staat
de rechtsorde tegen gewelddadige aantasting door de burgers te bevelligen moet daarom de overheid over voldoende macht beschikken om
de burgers te kunnen dwingen hun verhoudingen volgens die rechtsorde te regelen. Wat echter de verhouding tussen de staten onderling
betreft, bestaat er nog geen gezag dat de macht bezit de staten te
dwingen hun verhoudingen volgens een algemeen erkende, supernationale rechtsorde te regelen. De staten leven nog steeds in een internationale anarchie, waardoor de staten op zichzelf zijn aangewezen om
zich tegen een gewelddadige aantasting van hun rechten door andere
staten te verdedigen. Zo lang deze internationale anarchie voortduurt,
zo lang blijven principieel de mogelijkheid en de eventuele noodzakelijkheid van een oorlog voortbestaan.
Het fundamentele probleem
Het probleem van oorlog en bewapening heeft in onze tijd een
wezenlijke verandering ondergaan en zich uiterst scherp toegespitst
vanwege het feit dat het samenleven der volkeren op onze planeet in
een wezenlijk nieuwe fase is overgegaan. Door de moderne techniek,
in het bijzonder door de nieuwe middelen van communicatie en verkeer, komen de volkeren tot een nieuwe verbondenheid in het groeiende bewustzijn van hun gezamelijk en gelijkwaardig bewonen van
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onze planeet: men leert elkaar kennen in het eigene van eenieders
leven en met elkaar medeleven in alle belangrijke gebeurlijkheden,
treedt in steeds veelvuldigere en intensievere onderlinge relaties, ervaart hoe alle grenzen elkaar raken en hoe alle volkeren tezamen
bezig zijn een planetaire gemeenschap op te bouwen met gelijke rechten voor alien op politieke erkenning en een volwaardig menselijk bestaan. Kortom: wij zijn reeds volop in de fase van de opbouw van de
planetaire gemeenschap van alle mensen, m.a.w. van de planetisatie
van ons menselijk bestaan.
Deze planetisatie van ons menselijk bestaan is het ook, die het
probleem van oorlog en bewapening zo scherp toespitst: zij voert ons
door een zeer kritieke overgangsfase, waarin het oorlogsgevaar en de
bewapeningswedloop geheel de wereld met angst vervullen. De oorzaak van deze kritieke situatie ligt in de wanverhouding tussen de zo
verontrustende uitgroei van de verschrikkingen van een moderne,
planetaire oorlog enerzijds en de daarbij zo ver achterblijvende ontwikkeling van de organisatie van de vrede anderzijds. Immers:
a. enerzijds bewerkt de groeiende planetisatie
zoals de twee
wereldoorlogen reeds aantoonden dat elk belangrijk conflict tussen
staten, vooral als het direct de grote mogendheden aangaat, het risico
insluit te leiden tot een wereldoorlog met een totalitair karakter, terwijl
de grote mogendheden nu ook over wapenen beschikken met een planetaire dimensie: raketten met atoombommen, die alle plaatsen op
aarde bereiken en wereldwijde verwoestingen kunnen aanrichten.
b. anderzijds blijven de ontwikkeling van een planetaire, supernationale rechtsorde en de vorming van een gezag dat de staten vermag
te dwingen hun conflicten volgens die rechtsorde vreedzaam te regelen, ver achter bij de planetaire ontwikkeling der conflicten en der
middelen tot bruut geweld, en wel omdat de afzonderlijke staten nog
steeds blijven vasthouden aan een onbeperkte nationale souvereiniteit:
geen supernationaal gezag wensen te erkenen, geen inmenging dulden,
het recht opeisen hun nationale belangen zelf, door de opbouw van
een eigen nationaal verdedigingsapparaat, ja zelfs van een eigen
atoomschild, veilig te stellen.
Welnu, juist omdat deze wanverhouding tussen de ontwikkeling
van het dreigende oorlogsgeweld en van de organisatie van de vrede
door de ordening der internationale anarchie de fundamentele oorzaak is van onze zo beangstigende, kritieke situatie, mogen wij onze
definitieve bevrijding uit deze situatie eerst verwachten van de effectieve opbouw van een supernationale rechtsorde en de vorming van
een gezag dat daadwerkelijk de macht bezit om de vreedzame samen-
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leving der volkeren volgens deze rechtsorde te leiden en eventueel
of te dwingen.
Ondertussen moeten wij doelbewust in deze richting werken. Naar
best vermogen moeten wij alien medewerken om door bereidheid tot
wederzijds vertrouwen en tot samenwerking, door geduldig onderhandelen, door geven en nemen, door herziening van verouderde en,
geborneerde nationale pretenties enz., de actuele gevaren te bezweren en positief de voorwaarden te scheppen voor de opbouw der
planetaire gemeenschap.
Maar ook moeten wij er ons realistisch rekenschap van geven, dat
ondertussen principieel de mogelijkheid en de eventuele noodzakelijk.heid van een oorlog blijven voortbestaan. In deze ikritieke overgangsfase blijven, althans aanvankelijk nog, de staten op zichzelf aangewezen om hun rechten en vrijheden te verdedigen. Voorzeker strekken dit recht en deze plicht van de staat om zijn rechten en vrijheden
te verdedigen zich niet onbegrensd uit. Vragen wij naar de inhoud
en de grenzen van dit recht en deze plicht, dan worden deze niet
alleen bepaald door het belang van de bedreigde rechten en vrijheden
en de ernst van de bedreiging, maar ook door de reele mogelijkheid
van een efficiente verdediging en de omvang van het leed en de verwoestingen, die de strijd met zich brengt. Het belang van de verdedigde rechten en vrijheden moet het door de strijd veroorzaakte leed en
aangerichte verwoestingen kunnen verantwoorden. Wij zien ons dan
in concreto, wat de moderne oorlog als atoomoorlog betreft, gesteld
voor de vraag, of de verdediging van de in de huidige situatie bedreigde rechten en vrijheden inderdaad een uitrusting met atoomwapens kan rechtvaardigen.
De actueel bedreigde rechten en vrijheden
De huidige, kritieke situatie van de wereld wordt centraal bepaald
door de ideologisch-politieke tegenstellingen tussen West en Oost,
tussen de twee statenblokken gegroepeerd om de Verenigde Staten en
de Sovjetunie. In deze tegenstellingen ligt een zeer ernstig gevaar besloten voor een atoomoorlog van wereldformaat, een gevaar dat juist
daarom zo ernstig en aanhoudend dreigt, omdat het niet voortkomt uit
slechts puur politieke tegenstellingen om reden van grensgeschillen,
economische of andere nationale belangen, maar uit ideologisch bepaalde tegenstellingen, die de totaliteit van ons menselijk bestaan, onze
meest fundamentele menselijke rechten en vrijheden betreffen, en die,
gesteund door formidabele politieke en militaire machten, zich tegenover elkaar stellen.
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Aldus ziet het Westen zijn traditionele opvattingen over menselijke
rechten en vrijheden, over geheel ons menselijk bestaan, gesteld tegenover de communistische ideologie, die door middel van de politieke en
militaire macht der communistische landen zich principieel en daadwerkelijk ten doel stelt zich aan geheel de wereld op te leggen, en in
het bijzonder de door haar als kapitalistische ideologie gebrandmerkte
levensopvattingen van het Westen uit te roeien. Voor beide partijen
gaat het inderdaad om hun fundamentele opvattingen over onze menselijke rechten en vrijheden, over geheel ons menselijk bestaan, economisch, sociaal, politiek, cultureel, moreel en religieus gezien.
Ongetwijfeld mogen wij deze ideologische tegenstellingen niet
zwart-wit afschilderen. Dit zou beide tegenover elkaar staande opvattingen mistekenen en het inzicht in die tegenstellingen vertroebelen.
Dit mogen wij des te minder doen om reden van de tragische ernst van
deze tegenstellingen en van de reele gevaren die een mistekende toespitsing der tegenstellingen met zich brengt. Integendeel, omdat het
fundamenteel gaat om ideologische tegenstellingen, is het van het allergrootste belang positief het waardevolle bij de tegenpartij te erkennen
en een open oog te hebben voor eigen tekorten, om aldus op ideologisch
niveau het menselijk contact te bevorderen, en met elkaar tot het inzicht
te komen, dat bruut geweld een inadequaat middel is om ideologisch te
overtuigen. Bovendien zullen wij in het Westen terdege rekening moeten houden met en hopen op een mogelijke, gunstige evolutie van de
ideologische instelling der communistische landen tengevolge van de
feitelijke evolutie van het economische, sociale, politieke en culturele
leven in die landen zelf en elders in de wereld.
Tegelijk mogen wij echter niet vergeten, dat het de facto niet gaat
om ideologische tegenstellingen zonder meer, maar om ideologische
tegenstellingen, die zich in de vorm van politieke en militaire machten
tegenover elkaar stellen. Dit betekent voor ons in het Westen, dat wij
ons door het opgeven van onze militaire macht, van onze bewapening,
zouden overgeven aan een gewelddadige ideologische overheersing
door de politieke en militaire macht van het communisme, dat een ideologische oppositie principieel uitsluit: geen ruimte laat voor een ideologische discussie, waar het eenmaal de machtsmiddelen in handen heeft.
Juist ook als men de grootste nadruk wil leggen op het ideologisch
gesprek met het communisme, is het opgewassen zijn tegen de politieke
en militaire macht van dat communisme een noodzakelijke voorwaarde.
Beschouwt men echter het militaire evenwicht als het eigenlijke doel,
dan zal dit noodzakelijk tot funeste gevolg en leiden. Maar op het ogenblik, in de huidige situatie, is dit evenwicht een noodzakelijk middel om
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de tegenpartij van het grijpen naar geweld of te houden en aan de
partijen de tijd te laten voor een ree1e toenadering en de evolutie van
hun ideologische instelling tot een principieel aanvaarden van een
vreedzame coexistentie op basis van wederzijds vertrouwen.
Uit dit alles menen wij te mogen concluderen, dat het in de huidige
situatie inderdaad om de verdediging gaat van onze meest fundamentele rechten en vrijheden, van ons menswaardig bestaan zelf, en moeten
wij tenslotte de vraag onder ogen zien, of de verdediging van deze
fundamenteIe rechten en vrijheden de bewapening met en eventueel het
gebruik van atoomwapens kan rechtvaardigen, of dat het atoomwapen
zonder meer en onder alle omstandigheden als zedelijk ongeoorloofd
moet worden a fgewezen.
De atoombom
In zijn toespraak tot de deelnemers aan het 8e congres der medici
te Rome in 1954 stelde Pius XII de volgende norm: „Er kan Been
enkele twijfel aan bestaan, vooral om de verschrikkingen en het onmetelijk lijden door de moderne oorlog teweeggebracht, dat zo'n oorlog
te ontketenen zonder rechtvaardig motief (d.w.z. zonder dat hij wordt
opgedrongen door een klaarblijkelijk en uiterst zwaar, op andere wijze
onvermijdelijk onrecht), een 'delict' vormt dat de strengste nationale en
internationale sancties verdient. Men kan zelfs in beginsel de kwestie
van de geoorloofdheid van de atomische, chemische en bacteriologische
oorlog niet stellen, tenzij voor het geval dat hij onvermijdelijk geoordeeld moet worden om zich te verdedigen in de aangegeven omstandigheden. En ook in zulk een geval nog moet men zich alle moeite
geven om hem te vermijden dank zij internationale verdragen of om
het gebruik er van binnen scherpe en nauwe grenzen te houden, opdat
zijn gevolgen beperkt blijven tot de strenge eisen der verdediging.
Wanneer het gebruiken van een dergelijk middel dan Loch nog een zo
grote verbreiding van het kwaad met zich brengt, dat het totaal aan de
controle van de mens ontsnapt dan moet dit gebruik als immoreel verworpen worden. Hier zou het niet meer gaan over 'verdediging' tegen
onrecht en over noodzakelijke 'bescherming' van wettige bezittingen,
maar louter en alleen over vernietiging van ieder menselijk Leven binnen
het gebied, waar de strijd woedt. En dit is op Been enkel motief geoorloofd-.
Bij de zedelijke beoordeling van de atoomwapens moeten wij ons
dus terdege rekenschap geven van de geweldige verwoestingen, die zij
kunnen aanrichten, vooral ook blijvend op biologisch en genetisch
gebied. Technisch gezien is het mogelijk met atoombommen alle Leven
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op aarde te vernietigen. Maar het is principieel onjuist bij de prognose
van de verwoestingen, die wij van een atoomoorlog moeten verwachten,
uit te gaan van deze uiterste technische mogelijkheid. In een oorlog
hebben wij immers niet te maken met een in abstracto technisch mogelijk gebruik, maar met een op het bereiken van concrete oorlogsdoeleinden gericht strategisch verantwoord gebruik. Welnu, strategisch
gezien is het voor ieder van de strijdende partijen zelf van het allergrootste belang de uitwerking der atoomwapens zoveel mogelijk te
beheersen en beperkt te houden. Een onbeheerst gebruik zou ook
voor degenen, die de atoombommen lanceren, zelf de grootste gevaren
opleveren en de doeleinden, waarvoor men de strijd voert, vernietigen.
Daar nu enerzijds de atoomwapens, ofschoon zij niet volledig beheersbaar zijn, toch volgens het oordeel van gewetensvolle deskundigen
geenszins volledig aan de controle ontsnappen, en anderzijds de strijdende partijen in hun eigen belang al het mogelijke zullen doen om de
uitwerking der atoomwapens zoveel mogelijk te beheersen en beperkt
te houden, menen wij, waar het de verdediging betreft van onze meest
fundamentele rechten en vrijheden, in overeenstemming met de door
Pius XII gestelde norm te mogen concluderen:
a. dat een atoombewapening van het Westen in de huidige situatie
zedelijk verantwoord is — en dat deze bewapening dient te worden
opgebouwd volgens de tactiek van een trapsgewijze afschrikking, die
er op berekend is, dat men geen zwaardere wapens behoeft in te zetten,
waar men met lichtere kan volstaan;
b. dat het Westen uit zedelijk oogpunt het recht, ja zelfs de harde
plicht heeft onze fundamentele menselijke rechten en vrijheden: ons
menswaardig bestaan, zo nodig met atoomwapens te verdedigen.
Moge deze ongetwijfeld harde, maar o.i. onontkoombare conclusie
van de confrontatie van ons geweten met de atoombom ons alien helder
bewust maken van de uiterst gevaarlijke situatie, waarin wij leven —
van de ernst der vermaning, die Joannes XXIII ons voorhoudt in zijn
encycliek „Pacem in terris": „Rechtvaardigheid, redelijkheid en zin
voor de menselijke waardigheid eisen derhalve dringend, dat de bewapeningswedloop ophoudt. Zij eisen dat de wapenen die in verscheidene landen reeds ter beschikking staan, wederzijds en gelijktijdig
verminderd worden; dat de kernwapenen verboden worden; dat alle
landen tot een overeenkomst komen in zake ontwapening met effectieve
wederzijdse controle" — van onze uiterst urgente zedelijke plicht om
op politiek en elk ander gebied naar best vermogen mede te werken
aan de opbouw van een supernationale rechtsorde, die de dreiging van
een atoomoorlog definitief van ons kan afwenden.

Waaraan wijten de USA
hun achterstand op de Sovjet-Unie?
H. JANS S.J.

OEN de eerste kunstmatige satelliet die in een baan om de aarde werd
gebracht, de Spoetnik bleek te zijn, een uitvinding dus van Russische
makelij, werd het hele Amerikaanse yolk met verbijstering geslagen. Aan een
lang gekoesterde en zorgvuldig onderhouden illusie werd brutaal een einde
gemaakt: de illusie als zouden de USA op wetenschappelijk en technisch gebied
een onbetwist leiderschap in de wereld bezitten. De Amerikaanse geleerden en
technici schaamden zich over de voorsprong van de Sovjetunie en werden
weldra in staat van beschuldiging gesteld door een publieke opinie, die haar
ontgoocheling en aanvankelijke paniek ontlaadde in woedende verwijten. De
geleerden op hun beurt verdedigden zich door het gezag, regering en legerleiding, te beschuldigen van corruptie, steriele rivaliteit en administratieve
traagheid. Toen de gemoederen eindelijk wat bedaard waren, bleek dat het
afdoende antwoord op de kwellende vraag „Waarom zijn ze ons voor?" niet
uitsluitend kon gegeven warden door een eenziidige beschuldiging van de
„leiders". Indien een voorsprong op wetenschappelijk gebied alleen zou afhangen van minder administratieve rompslomp, minder rivaliteit tussen verschillende groepen en geringere corruptie, dan kon het best zijn, dat de USA
tenslotte toch nog de gunstigste positie zouden innemen: zowel buitenlandse
waarnemers als Russische onderzoekers zelf wisten te vertellen dat moeilijkheden van deze aard in de Sovjetunie niet geringer zijn dan elders.
Een paar jaar na de eerste Spoetnik, toen Amerikaanse ruimte-successen de
publieke opinie wat gesust hadden, kon een soort „raad van wijzen" het probleem met grotere sereniteit behandelen 1 ). Het debat werd daardoor op een
voor het Amerikaanse publiek erg onaangename wij ze verruimd: de schuld van
de achterstand, indien men van „schuld" mocht spreken, lag voor een niet
onaanzienlijk deel bij het publiek zelf, bij zijn „opinie" over opvoeding, wetenschappelijk en technisch werk; de „american way of life" werd op de korrel
genomen. Van meet of aan werd de kern van het probleem duidelijk geformuleerd: hoe is een competitie mogelijk tussen de westerse wetenschap en die van
de Sovjetunie, indien wij vasthouden aan het principe, dat onze fysici en ingenieurs, van wie wij alles verwachten, te werken hebben in een vrije maatschappij.
In een vrije maatschappij is de kwestie van de recrutering van voldoende
competente krachten van een heel bijzondere aard. Strak dictatoriale staten
kunnen op het eerste gezicht veel efficiènter te werk gaan: zij kunnen niatuurlijk
evenmin als wie ook niet-bestaande talenten scheppen, maar wel kunnen ze
een dirigisme in het leven roepen, waardoor zo weinig mogelijk werkelijk begaafde jongeren voor de wetenschappelijke of ingenieurs-loopbaan verloren
gaan. De Amerikaanse deskundigen zijn ervan overtuigd dat in de States dit
verlies al te groat is geweest en dat hierin een wezenlijke oorzaak van de
huidige achterstand te zoeken is. We mogen ons trouwens over dit dirigisme

T

1 ) Dit artikel is gebaseerd op een symposium dat in 1960 werd georganiseerd door
de „Corporate Associates of the American Institute of Physics".
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van de Sovjets Been valse voorstellingen maken, als zou ginds alles uit louter
dwang geschieden. Grootse wetenschappelijke of technische prestaties komen
niet door louter dwang tot stand : daar is ook een flinke dosis idealisme en
onbaatzuchtigheid voor vereist, of fierheid om een gemeenschappelijk en verworven en uniek resultaat. Het spreekt van zelf dat ook in de Sovjetunie de geldelijke en sociale remuneratie een rol speelt: maar die wordt dan ook consequent toegepast, of in alle geval veel consequenter dan in de USA.
Men zou zich dus kunnen afvragen, aldus J. A. Stratton, president van
Massachusetts Institute of Technology, of ons gebrek aan wetenschappelijk en
technisch geschoolde „manpower" wellicht zulke voor onze veiligheid en welvaart gevaarlijke proporties heeft aangenomen, dat we verplicht zouden zijn
tot een gedeeltelijke mobilisatie van ons intellectueel potentieel over te gaan,
zoals dat tot nog toe slechts in tijden van oorlog gebruikelijk was. Wij geloven
in onze democratie, wij verdedigen de vrije ondernemingen en moeten dus ook
wel een vrije markt van het beroep aanvaarden. Indien nu blijkt dat dit systeem
ons, gedeeltelijk althans, in een impasse heeft gebracht, dan moeten we de
nadelen ervan zien te verhelpen zonder ons ideaal van vrijheid op te geven.
Lager en middelbaar onderwijs
Reeds op het laagste vlak, dat van het primair en secundair onderwijs, is de
opvoeding in gebreke gebleven. Te weinig studenten krijgen een verantwoorde
leiding bij de keuze van hun beroep. Het is normaal dat zij naar een beroep
uitzien waarmee veel te verdienen valt. Maar het is niet normaal dat men hen
al te weinig wijst op het belang van een bepaald beroep voor de samenleving.
Men mag niet van meet of aan de mogelijkheid van .een reèel idealisme, ook
in onze tijd, uitsluiten. Maar ook dat volstaat niet. Nog belangrijker is een
hervorming van het onderwijs in deze zin: dat de wetenschappelijke of technische loopbaaa niet als een minderwaardige menselijke activiteit wordt voorgesteld of, omwille van het gebrekkig onderwijs ervan, als zodanig wordt aangevoeld. In een vrije maatschappij kan het gebrek aan geschoolde wetenschapsmensen slechts op een wijze worden verholpen: reeds vanaf het lager onderwijs
moet een verstandig interesse worden gewekt voor wetenschap en techniek.
En dit is slechts mogelijk indien men over een onderwijzend personeel beschikt,
dat zelf van de waarde van het vak overtuigd is en bereid blijft de leerstof en
de presentatiemethode steeds beter aan te passen.
Er moet meer nadruk worden gelegd op het doel en de evolutie van de
wetenschappen en op het belang ervan voor onze cultuur en beschaving. Nieuwe
experimenten moeten uitgedacht worden om ook op elementair niveau een
eerste contact te leggen met de moderne fysica. Men beschikt tegenwoordig
over zoveel methodes van aanschouwelijk onderwijs, dat het een misdaad ware
die nog 'anger te verwaarlozen. Het gaat er niet alleen om, in het lager en
middelbaar onderwijs de volslagen onwetendheid aangaande deze gebieden van
het menselijk kennen te bestrijden, omdat het „ignoti nulla cupiditas" al te
evident is. Erger dan de onwetendheid is een verkeerde kennismaking, waardoor
afkeer of misprijzen wordt gewekt: de leerlingen moeten iets kunnen aanvoelen van de intrinsieke waarde die de beoefening van de wetenschap of de technische vaardigheid heeft voor de mens. Het besef van deze waarde, gekoppeld
aan het inzicht in het sociaal belang van het beroep, kan ongetwijfeld menige
wetenschappelijke roeping wekken, die anders nooit tot ontwikkeling komt.
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Het is dan ook merkwaardig te constateren — en het stemt tot nadenken —
dat een van de voornaamste gevolgen van het verschijnen van de eerste Spoetnik
een reusachtige inspanning is geweest van Amerikaanse zij de om het wetenschappelijk onderwijs op de lageee niveaus te moderniseren. Hoe juist deze op
het eerste gezicht wat onverwachte maatregel was, werd duidelijk, toen een
nader onderzoek van de onderwijsmethoden in de Sovjetunie aan het Licht
bracht, dat men in Rusland inderdaad daarmee begonnen was toen eenmaal de
vaste wil bestond om op wetenschappelijk gebied ,niet langer bij het Westen
ten achter te blijven. Voor mensen met een 'kapitalistische' mentaliteit was het
een pijnlijke ontnuchtering, te ervaren dat het behouden van een voorsprong op
wetenschappelijk en technisch gebied, die ongetwijfeld bestond, niet all een een
kwestie was van geld. Nadat de Sovjets 'veel te vlug' in staat bleken te zijn zelf
atoombommen te vervaardigen, namen ze op het gebied van de ,ruimtevaart de
leiding, en dit alles was slechts mogelijk omdat zij over meer competence
krachten beschikten, die ze sinds langere tad' met meer zorg hadden geselecteerd. Wellicht hadden ze daarbij systematisch andere, essentiële menselijke
waarden in de opvoeding verwaarloosd, of te veel mensen naar particuliere
gebieden van wetenschap en techniek gedraineerd: dit is een kwestie waarover
wij ons misschien meer zorgen maken dan zij zelf. Maar de vraag blijft, of het
gebrek aan bekwame wetenschapsmensen en technici in het Westen dat veel
acuter is dan meestal wordt aangenomen — te wij ten is aan een authentiek
'humanistischer' instelling, die we niet mogen prijs geven, of veeleer aan een
intellectuele en morele traagheid, die onvergeeflijk zou zijn.
Hoger onderwijs
Natuurlijk kwam ook het hoger onderwijs ter sprake bij het peilen naar de
oorzaken van de achterstand. Dezelfde Stratton wees in dit verband op een
reele crisis van het ingenieursberoep. Er is, onder meer in de publieke opinie,
een conflict ontstaan tussen het zuiver wetenschappelijk beroep en de ingenieursloopbaan, dat ten nadele van de ingenieur is uitgevallen. In Massachusetts
waren in de periode 1956 - 1960 de inschrijvingen voor specifieke ingenieursstudies met dertig procent gedaald, en dit mocht als een typisch verschijnsel
gelden. De inschrijvingen voor fysica waren in dezelfde mate toegenomen. Er
ging dus op de studenten een zekere fascinerende werking uit van de moderne
'wetenschap', die het ingenieursberoep in discrediet heeft gebracht bij velen, die
waarschijnlijk als ingenieur beter en efficiènter gewerkt zouden hebben. Vele
ingenieurs hebben vaak en terecht geprotesteerd tegen de goed bedoelde maar
fundamenteel onnauwkeurige journalistische literatuur, die het maar steeds
heeft over de triomf van de moderne wetenschap, terwijl in feite vele van de
meest geroemde resultaten — vooral dan op het domein van de ruimtevaart —
unieke prestaties van ingenieurskunst zijn! De ontegenzeggelijke Russische successen worden desnoods in sommige Westerse kringen tot louter technische
prestaties gedevalueerd ! Dit is, volgens Stratton, een zeer bedenkelijke en niet
ongevaarlijke mentaliteit. Hij is ervan overtuigd dat het opvallend gebrek aan
interesse voor het ingenieursberoep in de States, ten langen laatste te wijten is
aan de innerlijke overtuiging, dat de moderne wetenschap ten slotte en intellectueel bevredigender en sociaal belangrijker is dan het ogenschijnlijk minder
creatieve, minder geinspireerde werk van de ingenieur. Ook bier ligt het heil
niet in dwangmaatregelen, maar wel in een juistere waardering van het beroep.
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Deze crisis van het ingenieursberoep noopt tot een gedeeltelijke

herziening

en aanpassing van het onderwijs dat aan de studenten wordt gegeven. De Amerikaanse deskundigen menen dat het onderwijs voor ingenieurs nog te veel teert
op een 19e eeuwse traditie, toen de gebieden van de 'zuivere' wetenschap en de
techniek veel verder uit elkaar lagen en eerder toevallig of en toe elkaar raakten
en van elkaar hulp verwachtten. De gevestigde industrieen, zoals by. de staalindustrie, hadden hun methodes haast uitsluitend door voortdurend experimenteren verbeterd, en voelden zich niet erg afhankelijk van researchwerk dat door
fysici in universiteitsiaboratoria werd verricht.
Deze situatie is in deze eeuw echter drastisch veranderd. We noemen slechts
een paar voorbeelden: het gebruik van riintgenstralen, van kernenergie, van
transistoren, is niet ontstaan uit experimenten op het vlak van de reeds bestaande industriele of technische toepassingen, maar is slechts in die gebieden
doorgedrongen, omdat en niclat deze verschijnselen op oorspronkelijke wijze
door mensen van de zuivere wetenschap waren ontdekt. Maar tevens bleek dat
dergelijke ontdekkingen, hoe belangrijk ook, voor de verdere ontwikkeling van
wat zij ook als wetenschappelijk verschijnsel inhielden, op de techniek waren
aangewezen. Omdat echter teveel ingenieurs volgens een wat verouderde routine
waren gevormd, deden de jonge industrieen steeds meer een beroep op fysici
en werd er te weinig aandacht besteed aan de onvervangbare taak van de
ingenieur, wiens vorming niet aangepast was aan de nieuwe situatie.
Deze noodzakelijke aanpassing wordt thans gezocht in een meer ontwikkelde
'basic science' (vooral fysica en chemie) voor ingenieurs. Maar dan moet men
er zich voor hoeden, dat men het eigen standpunt, de eigen, specifieke taak en
competentie van de ingenieur als zodanig niet prijsgeeft, want dit zou een even
noodlottige vergissing zij n. De fysicus en de ingenieur verschillen fundamenteel
in hun doelstellingen en in de methode om een probleem aan te pakken. De
ingenieur blijft onmisbaar als de man wiens experimenteren zich niet beperkt
tot laboratoriumproeven, en die daarom een speciale 'feeling' ontwikkeld heeft
voor de concrete verhoudingen, voor de schaal en de grootte-orde van de processen, de aard van de materialen, de betrouwbaarheid, de veiligheid en ook (dit
aspect is zeer reëel) de rentabiliteit van een bepaalde methode. Dit betekent
weer niet dat alleen dit bepaald nieuw soort van 'high-class'-ingenieurs de aan,
dacht verdient; ook op 'lager' niveau zou er wel eens veel vlugger dan men
meent een nijpend tekort aan bekwame technici kunnen ontstaan. Men is
gaandeweg tot de overtuiging gekomen dat menige mislukte raketstart en menig
vliegtuigongeluk te wijten is geweest aan een zogenaamd 'kleine' technische
fout. Concreter uitgedrukt: indien de jeugd zich op een zeker ogenblik nog
alleen tot het vliegwezen zou aangetrokken voelen am er piloot te warden, dan
zou er weldra geen enkel vliegtuig meer kunnen starten, bij gebrek aan de
onmisbare en veeleisende activiteit van het grondpersoneel. Willen de States de
competitie met de Sovjetunie ernstig opnemen, dan hebben zij dringend behoefte aan meer technici en meer ingenieurs.

De publieke opinie
Het gebrek aan intellectuele en technische 'man-power' is tenslotte ook te
wijten aan de houding van de gemeenschap tegenover deze beroepen.
Gerard Piel, die het bekende tijdschrift Scientific American uitgeeft, heeft
op dit aspect bijzonder de nadruk gelegd. Er is op de eerste plaats in vele geval-
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len een conflict tussen de belangen op korte termijn van private ondernemingen
of industrieen, en de nationale belangen op langere termijn, die in feite haast
uitsluitend door academici en instellingen van hoger onderwijs worden verdedigd. In de laatste vijftien jaar heeft de industrie een belangrijk deel van het
wetenschappelijk kapitaal opgeslorpt. Het vaak ontstellend gebrek aan professoren in de wetenschappen is daaraan te wijten. Als de afgestudeerde student
in de industrie een 'job' kan krijgen, waarvoor men hem vaak al evenveel of
meer betaalt dan wat zijn eigen professoren verdienen, dan moet zijn idealisme
tegen een wel erg steile economische helling op. De publieke opinie wordt al
te weinig verontrust door sommige absoluut vaststaande feiten; ofschoon het
aantal ingeschreven studenten steeds toenam, zijn de publieke uitgaven per
student aanzienlijk teruggelopen, terwijl de salarissen die in de States aan de
universiteitsprofessoren worden uitbetaald zo bedenkelijk 'stabiel' werden gehouden, dat zij tot 50% ten achter bleven bij de algemene toename van het
inkomen in de Amerikaanse gemeenschap. Piel acht dit verschijnsel typerend
voor de 'downgrading in the professor's status as a member of society'. Deze
gebrekkige remuneratie van een zo vitale functie als een degelijk en overvloedig
onderwijs, neemt op het pre-universitair niveau nog schromelijker proporties
aan, met het gevolg dat men in de volgende tien jaar met een groot tekort aan
voldoende, degelijk gevormd onderwijspersoneel moet rekenen. En dit tekort
op zijn beurt zal de voornaamste oorzaak zijn van een onvoldoende recrutering
van nieuwe competente krachten in de jonge generatie. De kern van de zaak is
en blijft een kwestie van onderwijs-politiek.
Het is waar dat de wetenschappelijke faculteiten en de industrie reeds dikwijls tot een nauwe samenwerking zijn gekomen. Meer en meer is de industrie
ervan overtuigd dat ook het zuivere research-werk, op langere termijn, economisch en sociaal rendeert. Vele ondernemingen sparen geen kosten om bekwame krachten te steunen, of zelfs eigen leden weer vrij te maken voor nieuwe
studie en zuiver wetenschappelijk werk. Vele academici hebben hun sociale
positie en hun inkomen dan ook wezenlijk kunnen verbeteren doordat de
industrie voortdurend een beroep op hen doet. Maar deze 'oplossing' van het
geldelijk probleem is niet zonder gevaar: de primaire functie van het professoraat komt er door in het gedrang. Er ontstaat, beweert Piel, in onze universiteiten een nieuw soort cursus honorum: de assistent-professor wil zich zo vlug
mogelijk en zo veel mogelijk van alle verplichtingen van onderricht ontdoen
om uitsluitend researchwerk te verrichten. Heeft hij door dit werk enige reputatie en verdienste verworven en het tot 'associate professor' gebracht, dan
steekt de industrie reeds haar vangarmen naar hem uit. En als hij ten slotte tot
'full professor' promoveert, worden zijn tijd en zijn aandacht reeds meer door de
buitenwereld dan door de universiteit in beslag genomen. Het eindresultaat is
weer hetzelfde: ander zijn studenten, met wie hij zich te weinig bezig houdt,
gaat ongetwijfeld menige wetenschappelijke roeping verloren.
Alle onderwijsinstellingen hebben dus in meerdere of mindere mate met
financiele moeilijkheden te kampen. En een niet onaanzienlijk deel van de
energie die wetenschapsmensen voor hun eigenlijk werk nodig hebben, wordt
verbruikt in het zoeken naar — vaak het bedelen om — de onmisbare fondsen.
Piel durft zelfs 'beweren dat in menige universiteit de professorstitel op de
eerste plaats een soort Jachtvergunning' is: de man probeert nu bij regering en
industrie zoveel mogelijk geldelijke hulp buit te maken. Nu zijn .er in de States
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vele instellingen en industrieen die inderdaad bereid worden gevonden ontzaglijke sommen voor deze doeleinden te besteden. Maar het zijn geen absoluut
vaste inkomsten, zodat de inspanning van de 'jacht' telkens opnieuw moet
worden ondernomen. En vervolgens zijn vele schenkingen nogal geinteresseerde
investeringen, die de noodzakelijke vrijheid van het onderwijs dreigen te beknotten. Veertig jaar geleden was het nog mogelijk dat een man als Abbott
Lawrence Lowell een check van een miljoen dollar, die hem door de Rockefeller Foundation was gestuurd met nauwkeurige vermelding waarvoor dit geld
moest worden gebruikt, prompt terugzond met de opmerking, dat hij de leden
van de Foundation nog wel zou verwittigen, wanneer hij hun raadgevingen
aangaande het beleid van zijn universiteit nodig had. Tegenwoordig is de financiele nood meestal zo nijpend, dat men zich nog moeilijk zulk een onafhankelijkheid kan permitteren. Piel meent dat in de volgende tien jaar de Amerikaanse universiteiten, willen zij hun tank naar behoren vervullen, hun inkomsten ten
minste moeten verdubbelen. Deze bijdrage kan niet en mag niet uitsluitend
afhangen van de good-will van private ondernemingen of instellingen: ze moet
op de verschillende niveaus, het lokale en federale, worden geinstitutionaliseerd. Het is onduldbaar, zo meent hij, dat by. een van onze beste biochemische
laboratoria voortdurend voor meer dan de helft van zijn inkomsten aangewezen
is op een paar commissies van de vloot en het luchtleger, zoals dat nu het geval
is. In een echte democratie moet het publiek warden ingelicht over de ware
belangen van de gemeenschap en eisen dat zijn belastingen met het oog daarop
goed worden besteed. Iedereen is mede verantwoordelijk voor de huidige wetenschappelijke technische ontwikkeling.

Conclusie
De achterstand op de Sovjetunie zal niet worden ingehaald, indien het grate
publiek en zijn politieke leiders blijven menen dat dit uitsluitend een aangelegenheid is van de kleine groep wetenschapsmensen en technici, die op dit
ogenblik aan het werk zijn. Het is een algemene kwestie van wetenschapsbeleid.
Men mag niet ontkennen dat dit beleid, als competitie met de Sovjet-unie, ons
voor bijzondere, wellicht meer complexe, problemen stelt, omdat wij andere
opvattingen hebben over de menselijke vrijheid. De vraag is of we deze vrijheid
op verantwoorde en sociale wij ze willen gebruiken. We kunnen terecht kritiek
uitoefenen op de Russische (propaganda-)bewering, dat de grotere deugdelijkheid van een ideologie zou bewezen worden door een voorsprong op wetenschappelijk en technisch gebied. Maar is het niet even verkeerd te beweren dat
dit er helemaal niets mee te maken 'weft? Getuigt het bij ons niet van een
bedenkelijke 'materialistische' instelling, wanneer wij het enthousiasme van het
Russische yolk am de prestaties van zijn wetenschap en zijn techniek pogen te
kleineren tot een afleidingsmanoeuvre van hun leiders, die het yolk willen doen
vergeten dat de westerlingen veel meer auto's, veel meer materieel comfort
bezitten, en dat het daar ten slotte toch op aankomt? Alsof de grotere deugdelijkheid van onze levensbeschouwing alleen daardoor bewezen werd! In de
geestelijke strijd die thans in heel de wereld wordt gevoerd, is het belangrijk
dat de vrije wereld bewijst dat zij, als vrije wereld, eminent wetenschappelijk en
technisch werk kan presteren.

Europa in de zielzorg

J. KERKHOFS S.J.

N Europe sans rivages somt Fr. Perroux een aantal redenen op, die ervoor
pleiten, alle grenzen voor Europa open te stellen en door clew verwij ding de
Europese eigenheid in een mondiale werkelijkheid te doen overgaan. Het proces
van vooruitgang en ordening, waarin geheel de wereld onwederroepelijk en
progressief wordt opgenomen, is nagenoeg uitsluitend door Europa op gang
gebracht. Marxisme en nationalisme, internationaal recht en bewapening, moderne geneeskunde, laboratoria en massa-media blijven getekend door hun
Europese afkomst. En al zouden sommigen het ook anders willen, Europa zit
alle toekomstige cultuur als erfgoed in het bloed.
De idee Europa heeft haar geografische begrenzing reeds doorbroken. Maar
haar gestalte vindt zij tot nog toe het best, en in haar belangrijkste aspecten nog
bijna uitsluitend, in het oude geografische Europa (dat natuurlijk ook de oostelijke helft van het continent omvat). Dit geografisch Europa stelt op tweeerlei
wijze vragen aan de zielzorg: in de expliciet Europese zielzorg, de vraag, hoe
men de Europese werkelijkheid op Europees niveau in de pastoraal kan betrekken; in de gewone zielzorg, de vraag, hoe de dagelijkse pastorale activiteit met
het fenomeen Europa rekening dient te houden.

Waarom Europa betrekken in de zielzorg?
Vooraf riist echter de vraag, of het christendom, dat universeel is, zich wel in
moet laten met Europa, dat een begrensd cultuursociologisch verschijnsel is;
of deze bezorgdheid niet de uitdrukking is van een steriel heimwee naar een
herlevende christenheid als een nieuw aards imperium. Dr. A. Visser 't Hoof t,
algemeen secretaris van de Wereldraad der Kerken, heeft reeds jaren geleden
de protestanten ervoor gewaarschuwd, de middeleeuwse christenheid niet als
voorbeeld van Europa te nemen: „Die ungeheure Anstrengung mit der die
Kirche ein christliches Europa organisiert hat, ist ihr teuer zu stehen gekommen.
Sie ist das Opfer ihres Ehrgeizes geworden. Sie hat eine Zivilisation gegrundet,
in der gOttliche and menschliche Dinge so vermischt waren, dass eine grosse
geistliche Verwirrung daraus entstand" 1 ). Vele protestanten vrezen dan ook
dat de katholieken, wanneer zij de Europese eenmaking nastreven, een ,nieuwe,
onzalige verbintenis tussen christendom en politieke macht beogen. Is het louter
toeval dat de voornaamste bouwmeesters van Europa katholieken waren: Schuman, de Gasperi, Adenauer? En in alle landen van de Zes wordt de politieke
topleiding bezet door katholieken. Recente reacties van Skandinaafse en vooral
socialistische zij de hebben weer eens de vrees voor „het zwarte Europa" of
„l'Europe du Vatican" onderstreept.

Bij sommigen is de eenheidswil gegroeid uit een complex van hoogmoed
tegenover de USA en Azie: men wil tonen dat het oude Avondland meester
kan blijven van zijn vrijgevochten zonen en knechten. Bij niet weinigen is de
angst dominerend: men wil noch geamerikaniseerd noch gesovjetiseerd warden.
Tenslotte zijn er de cultuur-Europeanen, die — zonder daarom zelf christelijk
te zijn — toch de christelijkheid van Europa willen verdedigen als een nood1)

Geciteerd bij R. Mehl,

Das protestantische Europa,

Zurich, 1959, p. 12.
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zakelijke component van de Europese idee. Gaarne herhalen zij de slogan van
de zending van het christelijke Europa tegenover de niet-christelijke continenten.
Geen van deze argumenten is steekhoudend, wanneer men zoekt inaar een
motief om Europa in de zielzorg te betrekken. Europese zielzorg bedoelt noch
negatieve zelfverdediging, noch imperialisme, noch beveiliging van een cultuurtraditie als zodanig. Europese zielzorg bedoelt zeker geen macht, noch van de
christelijke partijen, noch van de christelijke werkgevers- en arbeidersorganisaties, noch van het christelijk onderwijsapparaat, — al hebben de christenen,
in het profane geèngageerd, vanzelfsprekend het recht zich in dergelijke intermediaire organen te verenigen, zoals Joannes XXIII het duidelijk zegt in zijn
brief aan de Franse Sociale Week 1962 over „l'Europe des personnes et des
peuples". Europese zielzorg bedoelt uitsluitend, de politieke, economische,
sociale en culturele bouwers van het nieuwe Europa — zowel de leiders als het
yolk — de boodschap van het Evangelie voor te houden, waarnaar ook het
nieuwe Europa met zijn specifieke eigenheid gehoorzaam moet luisteren. En het
nieuwe Europa meer dan de andere grate volkengroepen die eenheid zoeken.
Deze uitzonderingspositie van Europa in de zielzorg behoeft enige verklaring. In vier punten kan zij gemotiveerd warden: 1) door zijn ervaring inzake
de praktische verhouding tussen godsdienst en staat en door zijn grater aantal
ontwikkelde christenen is Europa in zekere zin het geweten van de wereld;
2) in Europa heeft de eerste confrontatie plaats tussen geloof en athdsme in een
moderne beschaving; 3) Europa is het vaderland van de vele scheuringen onder
de christenen; 4) Europa is het voornaamste missionair en apostolisch reservoir
van de wereldkerk en in de eerste plaats verantwoordelijk voor de echte ontwikkelingshulp.
Deze bijzondere situatie van Europa is overigens geen toevalligheid. De Kerk
is vanuit Palestina vooral in Europa tot ontwikkeling gekomen en heeft vandaaruit, onontwarbaar incarnatorisch met de Europese expansie verbonden, de
hele wereld bereikt. Ook dat is heilsgeschiedenis: „Gott hat nun einmal mindestens die westeuropaischen Lander noch erwahlt, dass in ihnen das Evangelium eine Heimat haben soil" 2).
Europese zielzorg
De inventaris van de eigenlijke Europese zielzorg valt nog steeds vrij paver
uit. De profane structuren zijn ook bier ver vooruit op het kerkelijke antwoord.
Buiten enkele belangrijke toespraken van Pius XII, enige zeldzame stellingnamen van bisschoppen 3 ) en een aantal publikaties die in ruime zin een
2) H. Asmussen, Der theologische Standort riir eine evangelische Stellungnahme
zum Europa-problem, in Europa in Evangelischer Sicht, Stuttgart, 1953, p. 117. Ook
Joannes XXIII gewaagde in een toespraak tot het tweede wereldcongres der zwarte
schrijvers en kunstenaars van ,,le bassin mdditerranden qui fut le berceau providentiel
du christianisme" (Doc. Cath., 26. 4. 1959, col. 525).
3) Pius XII heeft zich bij een dertigtal gelegenheden een voorstander van de
Europese eenmaking getoond. Belangrijk zijn vooral de toespraken van 15.3.1953 tot
de professoren en studenten van het Briugse Europa-college, van 13.6.1957 tot de
deelnemers aan het Europa-congres, van 4.11.1957 tot de Algemene Vergadering der
E.G.K.S. en van 10.11.1957 tot het Congres der Europese vrije scholen. Onder de
bisschoppen uitten zich ten voordele van Europa o.m. de kardinalen Tisserant, Feltin,
Amleto Cicogniani, Frings en de bisschoppen Weber, Guerry, Jachym, Keller, e.a.
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Europees pastoraal karakter dragen, zoals o.m. enkele werken van Guardini,
Heer, Przywara, was er tot zeer onlangs weinig uitgesproken zielzorgelijke
reflexie. Oostpriesterhulp was een belangrijke stap naar een hernieuwde bewustwording van een Europese geheelheidspastoraal, maar bleef in zijn orientatie toch hoofdzakelijk beperkt tot Duitsland en de landen achter het Iifzeren
gordijn. Definitief brak deze bewustwording door met het congres voor het
Europese priestervraagstuk in de herfst van 1958 te Wenen. De aartsbisschopcoadjutor van kardinaal Konig, Mgr. Fr. Jachym, organiseerde samen met Mgr.
J. Dellepoort, in het Schottenklooster te Wenen het eerste echt Europese
zielzorgelijke contact. Onmiddellijk werd de centrale vraag aangesneden: hoe
een doorstroming bewerken van zielzorgers uit de priesterrijke landen naar de
priesterarme landen van Europa. Resultaat van dit congres was de verdere
uitbouw van het Instituut voor Europese priesterhulp, door Mgr. Dellepoort te
Breda opgericht en door hem in 1960 als Stenonius-Stichting overgebracht naar
Maastricht, waar hij in hetzelfde jaar began met het Europa-seminarie 4).
Naast studenten uit Nederland, Vlaanderen en andere landen, die er zich voorbereiden op zielzorg in een Europees land met priesternood, worden er o.m.
ook Spanjaarden opgenomen, die naderhand hun studies voltooien aan een
Duits seminarie, om zich voor te bereiden op de zielzorg ander de Spanjaarden
in Duitsland. lets dergelijks zou men kunnen doen voor meerdere NoordwestEuropese landen met hoge arbeidersimmigratie uit het kathalieke zuiden, GrootBrittanie by . en de Benelux. Het Maastrichtse centrum heeft plannen om in het
najaar van 1963 een Europees priesterorienteringssecretariaat op te richten te
Madrid. Ook werd een aanvang gemaakt met de organisatie van de vakantieuitwisseling voor priesters, hoofdzakelijk met het doel vermoeide zielzorgers
uit de Europese diaspora een herstelperiode te gunnen.
In juli 1960 riep het Zentral-Kommitee der Deutschen Katholiken (Godesberg), bij gelegenheid der voorbereiding van het Eucharistisch Congres te
Munchen, een aantal deskundigen uit de wereld van politiek, economie, cultuur
en zielzorg bijeen om de vraagstukken die Europa aan de Kerk stelt te onderzoeken. De opzet lag vervat in de naam van het congres: Die Formkraft der
Kirche im neuen Europa. De internationale federatie der instituten voor socioreligieus onderzoek (FERES) stelde een uitvoerig rapport op over Der Europaische Katholizismus and die Europiiische Integration 5). Tijdens deze studiedagen kwam duidelijk naar voren dat de transformaties op Europees sociaaleconomisch en cultureel vlak — waarvan men mag aannemen dat zij enkel een
beginfase vertolken — geleidelijk de vraag stellen naar een internationale
coOrdinatie van het specifiek Europees apostolaat. Sommigen concludeerden
hieruit zelfs (zoals Mgr. Jachym in Wenen reeds had gedaan), dat er behoefte
bestond aan een Westeuropese bisschoppenconferentie, die in kwesties die alien
raken, gezamenlijke standpunten of tenminste gemeenschappelijke grondorientaties zouden kunnen zoeken. Van Franse zij de werd er evenwel sterk voorbehoud gemaakt tegen een gevaarlijke vermenging van Europa-politiek en zielzorg. Dit zou de pastorale coe)dstentie van de katholieken met de niet-Europagezinde communisten in gevaar brengen, en in de ontwikkelingslanden zou de

4) Dr. J. J. Dellepoort, Het Priestervraagstuk in Europa, in Katholiek Archief 15
(1960) col. 813 - 832; J. Kerkhofs, Europa en zijn priesters, in Streven, 13, 1 (1960),
360 365.
5) Herder-Korrespondenz 14 (1959 - 60), pp. 443 - 483 en 538 - 540.
56
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Kerk de indruk kunnen wekken, het Europees superioriteitsgevoel te helpen
handhaven.
In september van hetzelfde jaar vond te Kopenhagen het eerste Europese
congres voor lekenapostolaat plaats, bedoeld om de samenwerking der katholieken op Europees niveau te bevorderen 6). In de slot-resoluties werd o.m. de
wens geuit: „om het lekenapostolaat beter te doen beantwoorden aan de diepere
behoeften van het nieuwe Europa, dat langzaam wordt opgebouwd, en om het
licht van het Evangelie in de beginnende nieuwe structuren te doen doordringen, moeten noodzakelijke instrumenten tot stand komen die op Europees
niveau een doelmatige samenwerking tussen katholieken in diverse domeinen
kunnen bevorderen". Oak hier kwam van Franse en Oostenrijkse zijde duidelijk
voorbehoud tot uiting.
Ook in een andere richting werden initiatieven genomen. Tussen 1958 en
1962 werden voor de kinderen der functionarissen van de Europese instellingen
door de Hoge Raad voor Europese Scholen vier scholen opgericht: te Luxemburg, Brussel, Mol en Ispra-Varese (Italiè). Een vijfde school is onlangs opgericht te Karlsruhe en een zesde wordt voorzien in het atoomcentrum van Petten
(Nederland). Vanuit het standpunt dat ons hier bezighoudt, zijn deze scholen
evenzovele proefvelden voor catechisatie in Europees milieu. In Luxemburg
schijnt men het verst gevorderd te zijn: de franciskanen hebben er de leiding
van een Europese parochie (ongeveer 2.000 inwoners), ingericht met, personele
jurisdictie. De pastoraal in de parochie en de catechese in de Europa-school
hebben een heel eigen karakter. Vooral de oecumenische openheid en het
contact tussen de jongeren worden bevorderd. Vanzelfsprekend moeten de
katholieke-actie-structuren met hun nationale verscheidenheid in functie van
het milieu opnieuw doordacht warden: de aandacht gaat vooral naar kernwerking in gezinsgroepen en bijbelkringen en de katholieke intellectuelen van de
EGKS warden aangezet een bijzondere zorg te wijden aan de immigrantenarbeiders uit het nabije industrie-gebied, die tot hun eigen nationaliteit behoren.
Door het adopteren van een Afrikaanse parochie wordt de universeel-kerkelijke
verantwoordelijkheid wakker gehouden.
De aandacht voor het Concilie schijnt verdere belangrijke Europese initiatieven voorlopig te schorsen. Maar van de andere kant heeft het Concilie de
samenwerking tussen de Europese bisschoppen bevorderd. Het Europees episcopaat heeft gezien hoe andere regionale bisschoppenconferenties werken: de
CELAM (Consejo episcopal latino-americano) voor geheel Latijns-Amerika 7),
de voorlopig tot het Concilie beperkte bisschoppenconferentie van Afrika (in
negen regionale secties) en de Indische bisschoppenconferentie. Op 5 en 6
februari vergaderden te Munchen een 80-tal Concilievaders uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en de Benelux. In Metz kwam een aantal bisschoppen van Frankrijk, Duitsland en de Benelux samen om het concilieschema over het huwelijk te bestuderen. Toch moeten de verwachtingen omtrent
een Europese bisschoppenconferentie ook niet te hoog worden aangeslagen,
zoals kardinaal Frings in een onderhoud met het Amerikaanse persbureau
N.C.W.C. opmerkte (maart 1963): „Grotere verantwoordelijkheid voor regio) Herder-Korrespondenz 15 (1960 - 61), pp. 105 - 107.
7 ) Zie over de bisschoppenconferenties, bijzonder over het ontstaan van de
CELAM: F. Houtart, Les formes modernes de la collêgialite episcopate in l'Episcopat
et l'Eglise Universelle, Unam Sanctam 39, Parijs 1962, pp. 497 535.
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nale bisschoppenconferenties kunnen wij eerst op liturgisch gebied verwachten.
Maar ik geloof dat het vrijwillig karakter van die conferenties niet veranderd
moet worden, omdat ze juist door hun vrijwilligheid zo doelmatig werken.
Wij zullen dus moeten oppassen dat wij deze vrijwilligheid niet wegnemen" 8).
Toekomstplannen bestaan er ook. Het Instituut voor de Europese priesterhulp
bereidt een tweede congres voor (september 1964) over de problemen betreffende de priesteropleiding in Europa. De rationalisering van het apostolaat en
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingslanden brengt de
nationale Vergaderingen van de Hogere Oversten der religieuzen geleidelijk
met elkaar in contact op Europees niveau. Deze en andere verspreide initiatieven
wijzen steeds duidelijker op de behoefte aan een of andere vorm van een vast
secretariaat, dat informerend en bemiddelend zou kunnen optreden, naar het
model van het CELAM-secretariaat te Bogota. Het oprichten van een dergelijk
secretariaat, niet te Rome gevestigd, en aanvankelijk tot West-Europa beperkt,
zou een stimulans zijn om de zo nodige Europese geheelheidspastoraal meer
vastheid te geven. De gezonde nationale verscheidenheden zouden hierdoor
onverminderd blijven voortbestaan, maar wel zou een duidelijker uitgesproken
gezamenlijke verantwoordelijkheid de werkelijk verengende en niet-katholieke
particularismen kunnen doen verzwakken. Men kan zich afvragen of de Spaanse
burgeroorlog b.v. of vooral de tweede wereldoorlog dergelijke afmetingen
zouden gekregen hebben indien de toch soms zeer „nationale- katholieke
Kerken van Europa na de eerste wereldoorlog — ook en vooral langs hun
leiders am — met elkander bestendig in voeling waren gebleven, een gezamenlijke vredesactie hadden ondernomen en nationale misgroeiingen vanuit een
christelijke zelfbezinning op de Europese samenhorigheid hadden gecorrigeerd 9 ). De Europese Kerken hebben immers samen een verantwoordelijkheid
in Europa, niet voor de macht van Europa, noch voor hun macht in Europa,
doch voor de geest in Europa en de morele houding van Europa tegenover de
andere Groten. Meer dan ooit heeft de Kerk van Europa een vredeszending.
Het ware wenselijk dat ook op dit gebied naar aanleiding van het Oecumenisch
Concilie het Europese christendom zelf voortaan tot meer conciliair handelen
zou besluiten.
Inmiddels zijn meer beperkte vormen van samenwerking het overwegen
waard. Zoals de Afrikaanse bisschoppen een gezamenlijke herderlijke brief over
het Concilie publiceerden, zijn ook occasioneel „Europese herderlijke brieven"
niet ondenkbaar, b.v. over het toerisme en het christelijk getuigenis, over hulp
aan ontwikkelingslanden, over de verkeersveiligheid, over het gezin, enz. Waar
de H. Stoel uitgenodigd is om deel te nemen aan de Culturele Conventie van
Europa, waardoor het Vatikaan voor de eerste maal in een Europese organisatie
zal zetelen, lijkt ook underling contact van de specifiek Europese bisschoppen
vanzelfsprekend. Ook de toenemende arbeidersmigratie door geheel Europa zal
een bestendige en eenvormige pastorale strategie vergen. Tenslotte zal het
samenwerken zelf nieuwe vormen van wederzijdse hulp en van creatief underling geven en ontvangen openbaren.

Europa in de zielzorg
Ook de gewone zielzorg zal zich om Europa moeten bekommeren. De boven
8) Katholiek Archief 18 (1963), p. 336.
9) Gordon Zahn, German Catholics and Hitler's Wars, New-York, 1962.
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vermelde motieven, waarom Europa, als eenheid van verscheidenheden, bijzondere pastorale aandacht verdient, signaleren tevens de domeinen waarover deze
zielzorg zich zal uitstrekken.
1. Nog steeds hebben de christenen in Europa hun rol als geweten van de
wereld niet uitgespeeld 10 ). De meest vooraanstaande christenen en ook de
eerlijk zoekende niet-gelovige leiders van andere continenten zien nog steeds op
naar Europa om er — zo hopen zij — de door het christendom geinspireerde
antwoorden te vinden voor de grote problemen die zij moeten oplossen. De
belangrijkste zorg voor de zeer sterk gecentraliseerde nieuwe naties en ook
voor de gesocialiseerde westerse welvaartstaten zelf, is het vinden van het juiste
evenwicht tussen persoon en gemeenschap en tussen de diverse belangengroepen
onderling. Het naar de gemeenschap geopende personalisme is lets specifiek
Europees, zoals Joannes XXIII opmerkte in de reeds aangehaalde brief tot de
Franse Sociale Week: „Ce personnalisme, qui respecte la vocation de chaque
étre et insiste sur la complementarite du corps social, est la de de voiite du
patrimoine europeen et rend intelligibles tous ses elements" 11 ). Daarom betekent Europa de voortdurende confrontatie van het geweten met de macht.
Zoals Guardini liet zien in de glansrijke rede, te Brussel uitgesproken bij het
aanvaarden van de Erasmusprijs 1962, is de centrale vraag van de hele huidige
beschaving die van de macht: „Waar ligt de orde waarbinnen het machtsgebruik
zijn zin vervult?" En zijn antwoord luidde: „Ik geloof dan ook dat de allerminst sensationele, maar ten diepste naar het wezenlijke leidende taak, die aan
Europa is toegewezen, de kritiek op de macht is . . . . Europa heeft de idee van
de vrijheid — van de mens en van zijn werk voortgebracht; het zal vooral de
taak van Europa zijn om, in bezorgdheid voor de menselijkheid van de mens,
door te dringen tot de vrijheid ook ten opzichte van zijn eigen werk" 12).
De moeizaam aangeleerde coexistentie, eerst tussen de verscheidene christelijke Kerken onderling, dan tussen de christenen en de andersdenkenden, heeft
Europa tot een groot laboratorium voor het ideologisch pluralisme gevormd,
waarop andere continenten zich kunnen inspireren bij het zoeken naar evenwicht tussen sterk tegengestelde spanningen. Doch dan zal Europa zelf steeds
overtuigender blijk moeten geven van trouw aan de eigen beginselen van de
door zovele godsdienstoorlogen, vervolgingen en totalitaire systemen verworven
verdraagzaamheid. Of deze verdraagzaamheid daarenboven positief scheppend
zal zijn ofwel nivellerend naar de grootste gemene deler, zal afhangen van de
inzet der christenen zelf in Europa. Het is een der moeilijkste en meest dringende taken van de zielzorg in Europa de individuele christenen en de groepen die
zich christelijk noemen op te voeden tot meer christelijk inzicht in de macht en
tot een meer christelijk aanwenden ervan. Onvoldoende is nog steeds de doctrinale voorlichting over de verantwoordelijkheid van de christen als lid van een
staat, als Europeaan en wereldburger. De encycliek Pacem in terris bevestigt dit
weer. De opvoeding van de sociale en civieke zin volgens de beginselen van het
Evangelie is in de meeste scholen onbestaande en zelden wordt er vanaf de
T.
10)
)
Danielou s.j., Valeurs spirituelles de la communaute atlantique in Etudes 92
(1959) dl. 302, pp. 196 210.
11) Zie ook Denis de Rougemont, L'Aventure occidentale de l'Homme, Parijs,
1957.
12) R. Guardini, Europa, werkelijkheid en taak, Hilversum Antwerpen, 1962,
pp. 37 - 38.
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kansel of in herderlijke brieven over gesproken. Al kan men bij Pius XII de
beginselen voor dit nationale en internationale optreden zuiver terugvinden,
aangevuld en gesynthetiseerd in Pacern in terris, de andere continenten vragen
aan Europa meer: concrete patronen waarin deze beginselen levend en bruikbaar
worden.
Al te vlug vergeten de christenen in Europa daarnaast het onnoemelijke
onheil dat het „christelijk Europa" over de wereld heeft gebracht, omdat het
noch de machtsverhouding kapitaal-arbeid tijdig heeft weten op te lossen, noch
de trotse rivaliteit der naties heeft weten te matigen. Europa betekent immers
niet enkel verlossing, doch ook schuld; en deze dubbele wetenschap moet de
besten in Europa tot het dienend geweten van de wereld maken in deze belangrijke fase van de heilsgeschiedenis 13).
2. Aangezien in Europa de oorsprong ligt van de huidige geestelijke crisis
van de gehele wereld 14 ), is Europa ook op een bijzondere wijze verplicht, een
uitweg te vinden. In de confrontatie tussen christendom en atheisme zal de
Europese Kerk het antwoord moeten vinden op de vraag of Kerk-zijn en
moderne beschaving elkaar kunnen ontmoeten en of een heilbrengende en
originele incarnatie van de Kerk in de steeds verder evoluerende welvaartstaat
mogelijk is. Van het slagen van deze taak zal niet enkel het voortbestaan van
Europa als idee, doch ook de zin zelf van de verdere wereldevolutie afhangen.
Op de historische wending bij dit „Ende der Neuzeit" (Guardini) is Dawsons
dilemma acuut: „For unless we find a way to restore the contact between the
life of society and the life of the spirit our civilization will be destroyed by the
forces which it has had the knowledge to create but not the wisdom to control" 15). Vinden wij in Europa op deze centrale vraag geen antwoord, hoe zal
het christendom dan de geesten van ongeloof kunnen bezweren die juist door
de geloofsontrouw van Europa in de ontwikkelingslanden zijn wakker geroepen ?
Al te veel christenen herleiden deze taak van incarnatie in de eigen tijd tot
een louter aanpassingsprobleem: de Kerk moet zich in liturgie en catechese
maar aanpassen aan de verscheidenheid der jonge landen en, in Europa, aan de
arbeidersstand. Daarbij wordt vergeten dat de wording van een grote wereldcultuur zich zeer snel voltrekt, in verscheidene cultuurdialecten, en dat deze
wereldcultuur overwegend uit Europese elementen is samengesteld, doch dikwiils uit elementen die zich in Europa zelf van het christendom hebben losge13) P. Rostenne, Dieu et Cesar (Philosophic de la Civilisation Occidentale), Leuven Parijs, 1962, p. 119: „Si l'Europe n'est la Civilisation qu'en tant que chrdtienne
et si la chretientè signifie fidelite a la vocation humaine, non des seuls europêens,
mais de l'humanitc" entiére, la civilisation europeenne reprèsente la vole a suivre pour
atteindre le but commun de toute civilisation. C'est dans la mesure ou les civilisations
s'efforcent vers ce but qu'elles sont des civilisations. Mais i1 y a des efforts aberrants
et des efforts insuffisants. La civilisation europeenne est la seule a possêder la rectitude et l'efficacite necessaires. On volt donc qu'en sa plus pure essence le proselytisme de notre civilisation tend, non pas a convertir le genre humain a l'Europe, mais a
6panouir en lui l'humanitr.
14) C. Dawson, Understanding Europe, Londen, 1952, p. 219: „Only the economic
values remained, and they possessed no spiritual power and provided no common
cultural aim. Science and technology had immeasurably increased the knowledge and
external power of Western man only to leave him spiritually naked and empty before
the abyss of Nihilism".
15) o.c., p. 240.

926

EUROPA IN DE ZIELZORG

werkt. M.a.w. wie aan de meest levende kernen van het huidige Europa niets
fundamenteel waardevols te bieden heeft, zal ook buiten Europa weldra niets
meer hebben om het aan te passen. En om Europa te helpen is meer vereist dan
ijverige zorg om een aantal kortsluitingen weg te werken tussen christendom
en moderne beschaving — zoals een aantal tijdschriften en een zeer oppervlakkige pastoraal willen doen voorkomen. Alleen het eenvoudige christendom met
een maximum aan authentieke beleving en een — steeds noodzakelijk — minimum aan culturele en historische inkledingen zal voor de eigen tijd het Woord
verstaanbaar kunnen maken als echt bevrijdend. Want alleen dan zal niet
binnenwereldlijke macht, maar goddelijke transcendentie warden ervaren.
Zo zal de Europese theologie na het Concilie enorm veel uitzuiverend denkwerk moeten presteren om zich van de rijke eenvoud zelf van haar levende leer
dieper bewust te worden en deze leer, uit vele cultuursociologische overgroeiingen ontward, zo echt mogelijk te verkondigen. En deze, gelouterde, verkondiging zal hevig aangrijpen, indien zij in levende personen, in moderne heiligen,
transparant kan worden. In de toekomst zal steeds meer „operationele theologie" gevergd warden, d.w.z. een theologie die zich bezint op Gods aanspraak
in het huidige heilsmoment en die ernst maakt met de beschavingsversnelling.
Zij zal ophouden bijna uitsluitend studie van de traditie te zijn, om dan in
aanhangsels en bijvakken het uit voorbije ken- en leervormen verworven inzicht
toe te passen op de concrete pastoraal; in haar luisteren naar de traditie zal zij
voortdurend mee-luisteren naar wat nu in Kerk en wereld leeft. Het zou immers
geheel verkeerd zijn te menen, dat met de verhedendaagsing van de Kerk door
het Vaticanum II het gesprek tussen Kerk en wereld weer voor enkele eeuwen
zal verzekerd zijn. De versnelling in de ontwikkeling van het profane leven 16)
is van die aard dat voortaan een periodische heraanpassing haast zinloos wordt:
voortdurend moet de levende Kerk in dialoog zijn met de levende beschaving,
als een teken van heil en van tegenspraak.
In dit proces heeft de Europese Kerk een vooralsnog onvervangbare roeping.
Daar de voornaamste studiecentra voor katholieke en protestantse theologie nog
steeds in Europa liggen en de meeste buiten-Europese theologie-professoren
een gedeelte van hun opleiding in Europa doormaken, zal het theologisch denken, bron van de gehele christelijke mentaliteitsvernieuwing, nog voor geruime
tijd overwegend Europa toevallen 17).
3. Een derde kristallisatiepunt van het belang van Europa voor de zielzorg is
het oecumenisme, waarbij het herstel van de scheuring als boete en roeping
wordt beoogd. Het christelijk schandaal van de scheiding drong immers vanuit
Europa door in de andere continenten, waar evangelie en geloofstweespalt samen werden verkondigd. Maar vanuit Europa, zowel vanuit Rome als uit
Geneve, verbreidde zich ook het heimwee naar hereniging. Met deze echt Europese roeping schijnt nu ernst gemaakt te worden: de contacten tussen de katholieken van Frankrijk, Duitsland en de Benelux b y. met die uit Italia en Spanje
hebben in deze laatste landen in relatief korte tijd bij de besten een oecumenische zorg gewekt. De zich langzaam wijzigende houding zowel van de Kerk als
16) De kerkhistorische studie van de laatste eeuwen illustreert zeer duidelijk hoe
juist uit de blindheid van velen in de Kerk voor de cultuursociologische mutatie, die
de mensheid meemaakte, ontkerstening en ongeloof voortkwamen.
17) J. Danidlou s.j., L'occident chretien a-C-il encore un role missionnaire? in Etudes
285 (1955), pp. 173 - 183.
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van de Staat in Spanje tegenover de protestantse minderheid is grotendeels te
danken aan de druk der Europese publieke opinie, gevormd door theologen en
publicisten. Het verder ontwikkelen en versterken van deze opinie — die eigenlijk de „sensus catholicus" is — lijkt daarom een der meest dringende taken
van het Europese christendom. Het op lokaal, nationaal en Europees niveau
ijveren voor betere verstandhouding en samenwerking tussen de Kerken is
echte zielzorg van Europa; geleidelijk groeit aldus de stroming die Europa als
symbool van christelijke verdeeldheid kan doen omslaan tot teken van het ene
geloof in de Heer. Niet zonder reden beschouwt H. Asmussen dit gelovig
ijveren als „das Herz Europas": „der Glaube an die Erhorung des hohepriesterlichen Gebetes mitten in einer Spaltung, die wir selber nicht beheben kunnen,
ist ein unerhOrter Impuls fur die kommende Europaische Geschichte" 18 ). Jaarlijkse interconfessionele Eurovisiezendingen en soortgelijke Europese contactdagen voor publicisten zouden hier een kerugmatische betekenis kunnen vinden
voor het huidige heilsmoment.
Doch daarmee is slechts een aspect van de zorg om de Europese oecumene
belicht. Stilaan worden de meer homogene katholieke gewesten van Europa
diaspora-gevoelig. Het bewustzijn groeit van de medeverantwoordelijkheid voor
de geestelijke versterking van geloofsgenoten in gebieden met kleine katholieke
minderheden als vooral Noord-Duitsland en Skandinavie. Contacten en verlofuitwisselingen met katholieken uit deze streken worden als verrijkend ervaren
door gasten en gastheren: enerzijds worden formalismen blootgelegd en anderzijds bevrijdt een „natuurlijk" christelijk milieu van bepaalde minderwaardigheidscomplexen.
Daarenboven zal de zielzorg in Europa de vrije en rijke westelijke helft
voortdurend moeten confronteren met de zorgen van de afgegrendelde oostelijke helft. En uit deze ontmoeting zal deemoed groeien bij het ervaren van de
dikwijls zoveel grotere godsdienstige vitaliteit van deze vervolgde „kleine
kudde". Ook Rusland zelf indien de tekenen des tijds niet bedriegen — zal
meer en meer in de oecumenische zorg betrokken warden. De Russische Kerk
heeft immers die van West-Europa nodig om via haar deel te hebben aan de
Wereldkerk 19 ), zoals West-Europa en de wereld verrijkt moeten worden door
de reserves aan religieuze kracht der miljoenen rechtgelovige Russen.
4. Europa is tenslotte nog steeds het belangrijkste missionair reservoir van
de Kerk; het levert meer dan 90% van alle missionarissen uit de Wereldkerk.
De groei en de katholiciteit van de Kerk zal dus nog voor vele jaren van Europa
afhangen. Juist op een ogenblik waarop de roepingen in meerdere Westeuropese
landen beginnen te dalen, stijgen de behoeften in Latijns-Amerika, Azie en
Afrika. Niet in een kortzichtige politiek van zelfbehoud, doch in een globale
inspanning van geheel Europa om door grotere rationalisering van elke afzonderlijke nationale zielzorg nieuwe krachten vrij te maken voor buiten-Europees
apostolaat zal het juiste antwoord liggen. Dat hierdoor talloze taken aan leken
moeten worden overgedragen, in en buiten Europa, dat deze leken vorming
18) H. Asmussen, o.c., p. 122; hij voegt eraan toe: „Wir beantworten also die
Frage dahin dass jede Evangelische Kirche, hauptsachlich in Europa selbst, Europa
auch insofern bejahen muss, als es rämisch-katholisch ist Wer also im Verhaltnis
zum ramischen Katholizismus resigniert, der gibt Europa preis".
19) Wladimir Weidld, Russland, Europa, Christenheit (Eine Frage an die Zukunft der abendlandischen Welt) in Wort and Wahrheit, 12 (1957), pp. 269 273.
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vergen, dat hierdoor in de opleiding van de clerus zelf meer het pastorale aspect
en minder de voor alles bruikbare „homo universalis" dient onderstreept te
worden, dat daarenboven de eigen Europese theologie-specialisten meer als
visiting professors enkele semesters overzee zouden doceren en ginder als
multiplicator de zelfhulp zouden bevorderen — dat alles lijkt vanzelfsprekend.
Doch dan zullen de Europese christenen en hun missionarissen zelf ook bereid
moeten zijn om te luisteren naar de nieuwe accenten die de jonge Kerken
ontdekken in de Boodschap en hen moeten helpen 20 ) met hun eigen charismata
theologie en christelijk leven der oude Kerken te verrijken. Hier zal de Europese
Kerk dikwijls meer een beroep moeten doen op haar deemoed dan op haar zin
voor doelmatigheid.
Waar vroeger velen in Europa als ideaal hadden leiding te geven aan de
volkerengemeenschap, zich ten koste van deze gemeenschap te verrijken en door
wetenschappelijke voorsprong de verworven posities te beveiligen, orienteert de
Europese zielzorg zich nu in een geheel andere richting. Voor haar betekent
Europa dienstbaarheid, verfijnde rechtvaardigheidszin en loyale en onbaatzuchtige samenwerking. Voor haar betekent Europa niet de trotse monoloog, maar
onvooringenomen ontmoeting, deemoedige ontvankelijkheid en schulddelging.
Want zij vindt dat een eeuwenlange, uitzonderlijke begenadiging van Europa
juist de Europese christenen verplicht tot een sprekender getuigenis van integrale trouw aan de aarde en de hemel tegelijk, tot een modern gehoorzamen
aan Christus' woorden: „Geef aan Cesar wat aan Cesar toekomt, en aan God
wat God toekomt" (Lc. 20, 25).
20 ) H. Kung, Kirche im Konzil, Herder-Biltherei, bd. 140, 1963, p. 201: „Im
Gesprach mit asiatischen und afrikanischen Theologiestudenten und Priestern aber
bemerkt man immer wieder, wie diese in ihrer Begeisterung fur die europaische Bildung die Relativitdt der europaischen philosophisch-theologischen Bildung noch
immer weniger sehen als die Europaer selbst".

De mens en zijn technische arbeid
G. J. N. DEELEN ss.cc.

Si la revolution industrielle consistait uniquement en quelques perfectionnements techniques, si ses consequences ne s'etaient pas &endues
au del& de l'outillage et des marchandises, elle serait en somme un fait
d'importance mediocre, et ne tiendrait que peu de place dans l'histoire
generale. Mais au travers des choses, expressions concretes des besoins,
des calculs et de l'activite de l'homme, c'est sur l'homme qu'elle a agi.
Elle a marque de son empreinte la societe moderne, en Angleterre
d'abord, puis dans tous les pays civilises: it n'est pas necessaire, pour
le reconnaitre, d'accepter sans reserves l'hypothése du materialisme
historique.
P. Mantoux
E technische vorm van arbeiden en werkend samen-zijn ontstaat pas op het
einde van de 18e eeuw. De langzaam op gang gebrachte ontwikkeling der
techniek, die tot stand kwam uit een aantal op zich genomen onschuldige vindingen, is van mondiale en diep ingrijpende , betekenis geweest. Al leken deze
uitvindingen, die meestal niet gedaan werden door geleerden, maar door bekwame vaklieden, op het eerste gezicht erg onschuldig, toch zijn zij van grotere
invloed geweest dan menige oorlog of wereld-conferentie 1).
Geen politiek debat of filosofische bezinning was in staat, de in aanvang
bescheiden gevolgen tegen te gaan of te vernietigen. In deze tijd ontstaat er een
wisselwerking tussen het economisch rationalisme, het kapitalisme 2 ), het natuurwetenschappelijk empirisme en het filosofisch criticisme, een wisselwerking
welke haar explosie vindt in de Franse en in de industriele revolutie 3).
Na deze explosie van wereldomvattende betekenis is de feodale gebondenheid, het absolutisme der vorsten, de voogdij van de Kerk, de oude arbeidsverhouding en het ambacht verdwenen.
De ontwikkeling van de techniek laat zich in haar beginstadium niet ernstig
aanzien en dreigt de gevestigde arbeidsverhoudingen nauwelijks te verstoren.
De vindingen van Roger Bacon (1214 - 1294), van Leonardo da Vinci, van de
Ecole des Ponts et Chaussees in Frankrijk, van de Royal Society in Engeland,
1) Hargreaves, de uitvinder van de Jenny spinmachine, was een wever; Arkwright, de uitvinder van het waterframe, een barbier. Cartwright, de uitvinder van
de mechanische weefstoel, een plattelands geestelijke. Newcomen, de uitvinder van de
stoommachine, was een smid, en John Kay, de uitvinder van de snelschietspoel, was
eveneens een wever.
2) De term „kapitalisme - is zeer sterk historisch belast, vooral door toedoen van
Louis Blanc en Karl Marx. In zekere zin zou men iedere maatschappij-structuur kapitalistisch kunnen noemen. Beter zou het zijn te spreken van het economisch systeem
van de 18de en 19de eeuw. Wanneer wij toch de term kapitalisme gebruiken dan
verstaan wij hieronder de levenshouding, waarin techniek, economische waarden,
zoals winst en macht een absolute gelding hebben verkregen. Deze levenshouding is
meer praktisch dan wel een overwogen theorie. Moraliteit, rechtvaardigheid en persoonlijke bevrediging in de arbeid werden in dit systeem ondergeschikt geacht aan
economische normen.
3) Deze term werd het eerst gebruikt door Arnold Toynbee, in het werk dat pas
na zijn dood werd uitgegeven: Lectures on the Industrial Revolution in England
(1884). Ook Karl Marx, Karl Mario, John Stuart Mill en Friedrich Engels gebruikten deze terrninologie.
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van Otto van Guernicke en Drebbel in Duitsland en Scheele in Zweden, bleken
in hun tijd nauwelijks vruchtbaar. Dat deze ontwikkeling zo lang moeilijk en
primitief bleef, heeft verschillende oorzaken, welke onderling samenhangen.
De belangrijkste oorzaak is wellicht de schaarste en de hoge prijs van het ijzer.
IJzer werd gewonnen met houtskool, waarvan de produktie van regeringswege
werd beperkt om verwoesting van bossen te voorkomen. Vervolgens was er
gebrek aan goede vaklieden am de precisie-werkstukken uit te voeren, welke in
afmeting en vereiste nauwkeurigheid lagen buiten hetgeen men in die tijd
gewend was.
Pas tegen het einde van de 18e eeuw wordt men zich terdege bewust van de
ijzeren con.sequenties welke uit deze antwikkeling voor de mens onontkoombaar
voortvloeien; en niet in het minst voor zijn arbeidend bestaan in de wereld.
De liefde voor de arbeid viel ten tijde van het Gildenwezen en zelfs nog bij
de opkomende manufactuur geheel samen met de liefde voor het ambacht. Aan
deze relatie, alsmede aan de verhouding werk- en woonmilieu werd door de
technische ontwikkeling een radicaal einde gemaakt. Zowel de arbeid zelf als
de onmiddellijke arbeidsverhoudingen ondergingen een revolutionaire verandering.
Het is vooral de vinding geweest van James Watt die de doorslag heeft
gegeven voor een totaal nieuwe produktie-methode en wijze van samenwerken,
omdat hij de stoommachine van Newcomen, door toevoeging van de condensator en regulator bruikbaar wist te maken voor de industrie.
De eerste stoommachine berustte op de ontdekking van de Italiaan Torricelli
(1608 - 1647) die de bruikbaarheid zag van het gewicht der atmosferische
lucht. Experimenten met de stoommachine werden verricht door Salomon de
Caus te Frankfurt in 1615, de Marquis of Worchester in 1660, Denis Papin in
1682 en Thomas Savary in 1698. De laatste maakte gebruik van wisselende
stoomdruk en atmosferische druk zonder zuiger, voor het oppompen van water.
Denis Papin, wiens naam ook wordt genoemd in verband met de stoomboot,
maakte omstreeks 1707 een afwisselend door stoomdruk en atmosferische druk,
bij afkoeling van de stoom, heen en weer bewogen zuiger, die echter Been toepassing vond, terwijl in Engeland de stoomkracht voor het pompen van water
omstreeks die tijd wet praktisch werd gebruikt. Dit was vooral het geval in de
mijnen die veel met water te kampen hadden.
James Watt, een man van grote wetenschappelijke en culturele ontwikkeling,
wist de stoommachine dusdanig te verbeteren, dat het voor het eerst in de
geschiedenis op grote schaal mogelijk werd op elk gewenst moment kracht op te
wekken in tot dan toe ongehoorde hoeveelheden. Voor het eerst kwam men los
van de wisselvalligheden van water en wind en van de vermoeidheid van mensen en dieren. De stoommachine leverde een constante hoeveelheid arbeid
zolang men maar wilde. Zeer terecht schrigt Paul Mantoux over de grate Watt
't volgende: „La gloire qui entoure le nom de James Watt, la place que l'Angleterre et le monde civilise tout entier lui ont reservee parmi leurs grands hornmes, la duree surtout, le developpement, les consequences de son oeuvre, nous
avertissent qu'il appartenait a une autre race que le commun des inventeurs et
poursuivait d'autres fins" 4). Als instrumenten-maker aan de universiteit te
Glasgow stand hij direct in contact met de wetenschappelijke theorie. Na een
4 ) Paul Mantoux, La revolution industrielle au XVIlle siecle, ed Genin, Paris,
1959, p. 329.
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drietal jaren van experimenteren samen met zijn vrienden Robison, Newcomen
en Black kwam hij in de winter van 1763 - 1764 zover dat hij een stoommachine construeerde, die voor de concentratie van de grootindustrie bruikbaar
was. In 1774 stichtte Watt samen met de industrieel Boulton een machinefabriek te Soho bij Birmingham. In de ,eerste drie jaar werden 40 machines
geconstrueerd. In het jaar 1800 waren er in de textiel-industrie alleen al ongeveer 500 Watt-machines in werking gesteld.
De stoommachine betekende, zo niet principieel dan toch praktisch, de overgang van de manufactuur naar de fabriek, van de huisarbeid naar de minder
geschoolde deelarbeid. Van massale armoede naar spreiding van welvaart, al
kostte dit dan ook een lange en harde strijd, die over lijken ging. Deze overgang van gereedschap naar machine bewerkte een omwenteling, die geritmeerd
en vermenigvuldigd werd door de opeenvolgende wetenschappelijke en praktische ontdekkingen vanaf de eerste bruikbare stoommachine tot aan de moderne transferstraten. Deze omwenteling beroerde het leven van de arbeidende
mens veel dieper dan de politieke omwentelingen, want zij beinvloedde de
inhoud en de doelstellingen van de dagelijkse arbeid. De natuur van de mens
werd er weliswaar niet door gewijzigd, maar zijn situatie veranderde, door een
arbeid die wel degelijk van natuur veranderd is. Voor de mens is die verandering weliswaar bijkomstig wanneer het om metafysische wezenskenmerken gaat,
maar zij dringt tegelijk zo diep door in zijn leven, dat ons waarnemingsvermogen de gevolgen hiervan nauwelijks heeft kunnen bijhouden; gevolgen die in
het algemeen op krasse wijze onderschat zijn. Op een wijze die vroeger volstrekt
ondenkbaar was, leeft de mens van tegenwoordig niet meer het leven der
natuur, maar een technisch, gerationaliseerd leven dat hijzelf schept. Tristan de
Athayde merkt in zijn inleiding op de sociologie hierover op, dat de uitvinding
van de moderne machine als de grootste sociale gebeurtenis sedert de Menswording van het Woord Gods moet worden beschouwd.
Deze wijzigingen in de wereld van de arbeid mag men niet uitsluitend op
rekening zetten van de technische vindingen, zij zijn eveneens te wijten aan het
toenmalig heersende economische systeem van uitbuiting.
Jammerlijk genoeg kwamen de technische vindingen in een tijd die hiervoor nauwelijks geschikt bleek te zijn, noch wat de heersende economische en
sociale ideeen betrof, noch wat de filosofische gedachtenwereld aanging. Passend is hier dan ook de opmerking van Paul Mantoux: „Autre chose est d'inventer, autre chose de savoir exploiter une invention: nous en avons eu mainte
preuve" 5 ). De opkomst van de machine bracht dan ook in de samenleving een
volkomen chaos teweeg, zo jammerlijk zelfs, dat de uitvinders zelf spijt kregen
van hun technische vindingen, die toch zoveel profijt beloofden. Eugen Diesel
schrijft hierover o.m. het volgende: „James Watt verfluchte alle Erfindungen,
die er im Laufe seines Lebens gemacht hatte. Rudolf Diesel, der Erfinder des
nach ihm benannten Verbrennungsmotors, erklarte wenige Tage bevor er aus
Verzweiflung in die Fluten des Nordsee den Tot suchte: 'Es ist schOn, so zu
gestalten and zu erfinden. Aber ob die ganze Sache einen Zweck gehabt hat,
ob die Menschen dadurch glucklicher sind, dass vermag ich heute nicht mehr
zu entscheiden' " 6).
Ook de econoom John Stuart Mill schrijft in zijn werk Principles of Political

) Paul 1VLantoux, o.c., p. 334.
6 ) Eugen Diesel, Der Mensch, das Werk, das Schicksal, Hamburg, 1937, p. 448.
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Economy: „It is questionable, if all the mechanical inventions yet made have
lightened the day's toil of any human being". In zijn Kapital verwijt Marx de

uitvinders, dat zij de mens verlaagd hebben tot een ezel. Eerst waren het n.l. de
dieren die de reeds bestaande mechanische pompen en molens bedienden, nu
zijn het de arbeiders die aan dezelfde machines worden gezet 7).
De haat welke Marx had opgevat tegen de machine is wel verklaarbaar door
de ellendige toestanden die hij in Engeland had leren kennen. Hij had de
uitgemergelde gestalten ontmoet, die na 16 uur werken ander de grond in
kelders en krotten moesten huizen. En kinderen van 13 jaar die aan tering
leden en toch genoodzaakt waren in de kolenmijnen te werken. Kinderen, wier
laatste stukje brood door de ratten werd opgevreten, terwijl ze van vermoeidheid in slaap vielen. Vrouwen en kinderen maakten arbeidsdagen van meer dan
12 uur, kinderen van 10 - 13 jaar werkten soms 15 - 18 uur lang met nauwelijks
tijd am te eten. Kinderen van 6 en 7 jaar werkten in dag- en nachtploegen. Het
ergst waren de kinderen eraan toe die door de armen- en weeshuizen aan de
fabriek werden geleverd, hetgeen gebeurde in partijen van 50 tot 100 stuks.
Soms oak werden de kinderen waarvoor men gecontracteerd had, aan derden
doorgeleverd en ontstond er een handel in deze kinderen. Nog schandelijker
was het gebruik van zeer jonge kinderen van 4 tot 5 jaar, of zelfs vanaf drie
jaar, die gebruikt werden als schoorsteenvegers, omdat deze kinderen zonder
moeite door de nauwe openingen konden worden neergelaten. Verminking,
blindheid en dood door verstikking of verbranding kwamen hierbij herhaaldelijk voor. Kinderen, zowel jongens als meisjes, werkten in de mijnen bij het
laden van kolen, en trokken vaak kruipend de wagentjes door de nauwe lage
gangen. De situatie werd nog verscherpt doordat de opzichters premie kregen
wanneer de kinderen meer presteerden, wat aanleiding werd tot de meest
ergerlijke mishandelingen. Ter illustratie hiervan laten wij hier een passage
volgen van Paul Mantoux, waarin wij kennis maken met een stukje menselijke
verhoudingen uit een Engelse fabriek te Litton. „A la fabrique de Litton, c'etait
bien autre chose: le patron, un certain Ellice Needham, frappait les enfants a
coups de poing, a coups de pied, a coups de cravache; une de ses gentillesses
consistait I leur pincer l'oreille entre les angles, assez fort pour la traverser. Les
contremaitres etaient pires. L'un d'eux, Robert Woodward, inventait des tortures ingenieuses. Ce fut lui qui imaging de suspendre Blincoe par les poignets
au-dessus d'une machine en mouvement, dont le va-et-vient l'obligeait a tenir
ses jambes repliees; de le faire travailler presque nu, en hiver, avec des poids
tres lourds sur les epaules, de lui lime y les dents. Le malheureux avait regu tant
de coups, que sa tete etait couverte de plaies; pour le soigner on commence par
lui arracher les cheveux au moyen d'une calotte de poix". Nuchter voegt Mantoux er aan toe: „beaucoup pensaient au suicide" 8).
De Engelse fabriek was dan ook geen menselijke werkplaats meer, maar een
„house of terror". Zo werd de fabriek ook officieel genoemd door het „essay
on trade and commerce" van 1770. Krantenberichten met nuchtere koppen als:
„death from simple work", behoorden tot de gewone dagelijkse ,berichtgeving.
Illustratief zijn in dit verband de sterftecijfers van Liverpool in het jaar 1840.
In dat jaar stierven er in deze stad 137 personen uit de hogere klasse, op een
gemiddelde leeftijd van 35 jaar; 1738 personen uit de midden-groepen, op een
) Cfr. Karl Marx, Das Kapital, Bd. I, Kap. 13.
7 ) Paul Mantoux, o.c. p. 436.
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gemiddelde leeftijd van 22 jaar; en 5597 fabrieksarbeiders, op een gemiddelde
leeftijd van 15 jaar. Van deze laatste groep stierf 62 % onder de vijf jaar.
Er rees dan ook scherp verzet, zowel van de kant van de manufactuur als van
de zij de der arbeiders, die beide hun bestaan door de mechanisatie bedreigd
zagen. Het verzet richtte zich tegen de uitvinders en hun produkten. Kay,
Cropton en Hargreaves werden gedwongen hun woonplaatsen te verlaten, zij
stierven in armoede, terwijl zij de ondernemers het middel tot rijkdom hadden
verschaft. Machines en fabrieksgebouwen werden vernield en in brand gestoken. Reeds in 1769 ontstond er in Engeland een wet, waarin vernieling van
gebouwen, waarin machines waren opgesteld, met de dood gestraft werd. Deze
wet kon echter de door haat opgewekte vernielzucht niet stuiten.
Hierdoorheen speelt een andere factor die ongunstig heeft gewerkt op de
lief de voor de arbeid n.l. de primitiviteit van de techniek. Het is voor de eerste
keer in de menselijke geschiedenis, dat er op grote schaal machines werden
ingevoerd. Nu is het vrijwel onmogelijk te beginnen met machines die op
volmaakte wijze aan de mens zijn aangepast. De arbeiders die de machines
moesten bedienen werden hiervan het slachtoffer. Bovendien speelde het probleem niet uitsluitend rond een aantal machines, maar het ging mede om de
bewerking van de technische mens zelf; deze was zowel onervaren als onontwikkeld. Hij moest dus ander buitengewoon ongunstige omstandigheden beginnen,
met een snort werk, dat met zijn menselijke waardigheid en gezondheid geen,
of minstens te weinig, rekening hield. Zo werd vooral de werker de tragische
figuur, die de hitte van de dag moest dragen in de technische ontwikkeling.
Bovendien gold de arbeid in fabrieken als minderwaardig en de snodige arbeiders moesten aanvankelijk veelal uit de maatschappelijk ontwortelden gerecruteerd warden. De eerste Engelse werkplaatsen werden gevuld met zwervers uit
de werk- en weeshuizen, naamlozen, die zoals Engels vertelt, werden aangenomen door aan de fabriek een bard te hangen met het opschrift: „handen gevraagd". Het is begrijpelijk, dat de man die een vak verstond er bevreesd voor
was weg te zinken in de massa der fabrieksarbeiders. De fabriek was goed voor
mensen zonder vakkennis en zonder zelfrespect. Deze mensen moesten compleet
gewend warden aan gedisciplineerde arbeid, op vaste werk- en rusturen en
onder streng toezicht. Deze omstandigheden werden in de huisindustrie verhuld
onder de schijn van zelfstandigheid. Maar ook voor de zelfstandige arbeider
waren de werkdagen uitermate lang, het werk was ook bier saai en eentonig,
de verdiensten klein en het resultaat lang niet altijd bevredigend. Ook de zelfstandigheid zelf van de huisarbeider was sterk ingekort met de opkomst van de
manufactuur. Ook onverantwoorde kinderarbeid kwam in de huisindustrie veelvuldig voor. Met Brugmans mogen wij concluderen, dat enerzijds de fabrieksarbeid de kinderen heeft uitgebuit en in groten getale heeft aangetrokken, omdat
het werk zoveel lichter en eenvoudiger was geworden, maar dat anderzijds in
verschillende gevallen de stoommachine arbeid kon verrichten, die vroeger door
kinderen werd gepresteerd 9). Groter waren de veranderingen in de arbeid welke zich voltrokken op het psychologisch en sociologisch vlak. De thuiswerkende
arbeider had zijn dagindeling geheel in eigen hand, hij kon zijn eigen tempo
9 ) Cfr. I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19de eeutv. Aula
uitg. Spectrum p. 101 - 102. C. W. de Vries, Gegevens omtrent de kinderarbeid in
Nederland volgens de enquetes van 1841 en 1860 in Economisch Historisch Jaarboek
Dl. VIII (1922).
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regelen. Hij werkte niet alleen als arbeider, maar ook als de patriarchale vader.
In de meeste gevallen werd hij door zijn huisgenoten geholpen. De arbeid in
de fabriek daarentegen werd meer gereglementeerd en gecontroleerd, het persoonlijk tempo moest de arbeider aan de machine overlaten. In de fabriek ging
de eens zo patriarchale vader en ambachtsman op in de naamloze massa, waarin
hij slechts een nummer was. Maar voor de psycho-sociale structuur van de mens
was er geen tijd, geen inzicht, noch belangstelling. Tevens vond hier de overgang plaats, welke door Karl Bucher in Die Entstehung der Volkswirtschaft
getypeerd wordt als „Kundenproduktion" en „Warenproduktion".
In de tijd der Kundenproduktion werkte de arbeider voor de hem bekende
klanten; in het tijdperk der Warenproduktion wordt er gewerkt voor de anonieme markt. Het ligt voor de hand, dat de anonimiteit van de consument van
invloed is op de verhouding arbeider-werk, en wel in deze zin, dat het werken
op zich meer gelsoleerd komt te staan. Volgens Prof. Oldendorff zou men de
stelling kunnen wagen, dat de beleving van het verband produceren-consumeren heeft plaats gemaakt voor de beleving van werken-verdienen 10).
Hoewel de opkomst der techniek de produktie-methode en de wijze van
arbeiden heeft veranderd, is deze factor toch wel niet de enige die de nieuwe
wijze van werkend-in-de-wereld-zijn heeft opgeroepen. Andere belangrijke factoren in dit proces zijn het economisch systeem van de 18e en 19e eeuw. Voorts
het nieuwe type van ondernemer, dat uit de technische ontwikkeling werd
geboren. Verder, de menselijke verhoudingen in de bedrijven; het omgaan en
manoeuvreren met grote massa's mensen had nooit eerder plaats gevonden. Door
heel dit complex van gegevenheden krijgt de arbeid en de arbeidsgemeenschap
een problematisch karakter en wordt de samenleving uiteengelegd in slechts
twee categorieen van paupers en ondernemers. Dit vraagstuk van de armoede
had zijn diepste wortels in het vraagstuk van de arbeid en het arbeidsbestel,
waarin geen aandacht voor de mens was. Het was de „Entfremdung" en de
„Entmenschlichung" van de arbeid, zoals Marx het noemde, die de wereld van
de arbeid maakte tot een zwaar en liefdeloos bestaan, waar strijd, hardheid en
tegenstellingen hoogtij vierden. Een maatschappelijke toestand, waarin het produktie-proces over de mens en niet de mens over het produktie-proces heerste.
Het is een platgetreden weg om te zeggen, dat de arbeid tot koopwaar was
verworden, die men zich verschafte volgens de wetten van vraag en aanbod,
tegen een zo voordelig mogelijke prijs. Toch is dit feit in al zijn platheid een
waar feit. De arbeid werd beschouwd als een verkoopbare mensenkracht, hiervan werd afstand gedaan tegen een schriele vergoeding. De „Verwertung der
Arbeit" in louter materiele zin, werd de zin der arbeidsbeleving. De menselijke
arbeid werd in deze tijd niet anders gezien dan als ruw basis-materiaal om de
machines te laten draaien.
Hierdoor werd het onmogelijk de arbeid op te nemen in het menselijk
leven ander datgene wat de mens bevalt en hem een beter mens doet zijn. Men
zag geheel over het hoofd, dat de menselijke arbeid nooit los te maken is van de
menselijke persoon en daardoor steeds blij ft delen in de waardigheid, die de
mens toekomt. Het is de meest ernstige en fatale dwaling van de liberale economie geweest dit niet te hebben ingezien.
10 ) Cfr. A. Oldendorff, Arbeid: sociologisch beschouwd, in Annalen van het Thijny.
genootschap 45 (1957) afl. 3, p. 218.
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De technische vindingen moesten volgens hun 'bedoeling de arbeid verlichten
en verkorten, maar bij de aanvang van de fabrieksarbeid eist de technische ontwikkeling, die geheel in handen was van het liberaal economisch systeem, een
aanmerkelijke verlenging van de arbeidsduur. De machine, als „perpetuum
mobile", kostte immers geld wanneer zij gebruikt werd, maar vooral wanneer
zij niet gebruikt werd. Bovendien dreigde steeds het gevaar, dat de machine
verouderde door de snelle stroom van technische verbeteringen welke in deze
tijd op de markt kwamen. De situatie van de arbeidende mens werd dan ook
dermate ellendig, dat de slavernij van de oudheid er lichtend bij afsteekt. Op
een harde wijze werd de mens in het arbeidsbestel vertrouwd gemaakt met de
technische arbeid.
Hoewel er door de cultuur-filosofen en cultuur-sociologen reeds veel geschreven is over de invloed welke de technische arbeid heeft op de bestaanswijze van de arbeidende mens, zullen wij toch moeten trachten door positief
sociologisch en inter-disciplinair onderzoek deze relatie beter te leren kennen.
Dit klemt des te meer nu het technisch arbeidsbestel steeds grotere nuances gaat
kennen. Lang niet iedereen die aan de machine staat is de slaaf van deze ijzeren
meester, zoals Marx dit meende. De stelling, als zou de mens een slaaf zijn van
de machine, wat vooral door cultuur-filosofen wordt gesuggereerd, lijkt mij in
onze tijd, zeker in zijn algemeenheid, onjuist. De verhouding mens-machine
lijkt mij een relatie van wederkerigheid, die zeer verschillende vormen kan
aannemen.
De arbeider kan ook medespeler van de machine zij n. De machine kan een
soort werktuig zijn, een krachtige arm, zoals b.v. de heftruc, de pneumatische
stamper, de kraan en de wals. De mens die deze machine bedient arbeidt „met"
de machine. Zijn aandacht is bijna niet gericht op de machine zelf, maar op het
te maken of te vervoeren object. De machine heeft dan de bescheiden plaats
ingenomen van middel om snel en in korte tijd veel werk te verzetten.
Een geheel andere situatie dan bij het arbeiden „met" een machine, doet zich
voor bij het werken „aan" de machine. In het laatste geval blijft de machine
het object voor de arbeidende mens.
De relatie mens-machine dient zo van geval tot geval te warden onderzocht,
waarbij de duur der cyclische handelingen speciale aandacht verdient. Ook de
relatie van de werkers onderling ligt lang niet zo eenzijdig als b.v. de theorie
van Maurice Halbwach het stelt. Hij leert n.l., dat de arbeiders Been relaties
hebben met hun medemensen, maar alleen maar met de stof en de machine,
waarbij zij gelsoleerd zitten opgesloten.
In feite hebben wij echter te doen met een hele scala van verhoudingen en
verplichtingen van collegialiteit, van helpen, van op elkaar reageren, of isolatie
zonder sociaal contact met andere werkers. De aard van het werk en de plaatsing der machines kan tot zeer verschillende sociaal-psychologische structuren
van samenwerking leiden.
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Vladimir Majakovskij
Het „planetair bewustzijn"
van een dichter-communist
DR. M. A. LATHOUWERS

ERDJAJEV verklaart het revolutionaire streven der Russische intelligentsia
B
uit haar heilige onmacht, zich te verzoenen met het gegeven bestaan. Niet
alleen omdat dit bestaan gegrond bleek op een onrechtvaardige rechtsorde,
maar ook en zelfs vooral omdat men vanuit een diepst besef de werkelijkheid
getekend zag met het stempel van wezenlijke onvolmaaktheid, leugen en leegte.
Men wist de wereld veroordeeld tot een half-bestaan, tot de toestand van iets,
dat nog in wording is, ergens zweeft in een sprong — door de tijd been — van
het Niets naar de Volheid.
Vladimir Majakovskij, de grootste troubadour van de oktoberrevolutie en van
de communistische heilstaat, vormt op deze regel geen uitzondering. Eerder
kan men zelfs zeggen, dat dit alles bij hem in superlatieven, als door een
projector soms tot in het schier onwezenlijke vergroot, terug is te vinden en dat
het streven naar „verandering van het aanschijn der aarde", dat heel de negentiende eeuw door de Russische intelligentsia kenmerkte, eerst bij hem zijn
paroxisme bereikt.
Het is typerend, hoe bij de huidige liberalisatie, die ook op het stuk der
letterkunde haar invloed doet gelden, de jonge Russische dichtergeneratie in
haar zoeken naar nieuwe wegen Majakovskij, wiens zeventigste geboortedag
op 19 juli van dit jaar in de Sovjet-Unie ander meer zal warden herdacht door
een heruitgave van zijn voornaamste werken, omringt met vurige lief de en
verering. Het schijnt — en het is juist dit, wat wij bier hopen duidelijk te
maken omdat er nooit eerder op gewezen werd — dat deze affiniteit met
Majakovskij berust op een geestelijke verwantschap van diepere aard dan men
op het eerste gezicht zou vermoeden. Men kan Majakovskij beschouwen als
iemand, bij wie een levensbesef, dat eerst in onze dagen steeds meer vorm
schijnt te krijgen, reeds aanwezig was; een levensbesef, dat definitief verschilt
van dat van de achter ons liggende nieuwe tUd en soms wel aangeduid wordt
met de tamelijk vage term „planetair bewustzijn". Eerst wanneer wij Majakovskij zo bezien, wordt veel duidelijk wat anders misschien bevreemdt; eerst
dan krijgt ook zijn uiteindelijke crisis dat perspectief, waarin ze in feite alleen
maar begrepen kan worden.
De mens als demiurg
In het niemandsland tussen jeugd en volwassenheid, dat voor Majakovskij
juist samenvalt met de jaren waarin zich de revolutie voltrekt, openbaart zich
bij hem een religieuze crisis, die zoals bij veel vertegenwoordigers der Russische
intelligentsia ten nauwste verbonden is met het probleem der theodicee. Zij
vindt haar wortels in de onmacht, het lijden te rijmen met het idee van een
alles-richtende God, waar een verwaterd Christendom niet meer bij machte
blijkt de zin van het lijden te onthullen.
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Na deze crisis ziet Majakovskij, voortaan overtuigd atheist, de mens meer
dan ooit teruggeworpen op zichzelf. De mens is van nu af genoopt, zelf actie
te nemen en het wereldgebeuren vanuit de eigen menselijke autonomie te
bepalen: „niet meer God, maar de mens zelf zal de wereld leiden. Het zal niet
langer God zijn, die alles licht en donker maakt; wij zelf zullen onze lichten
aan de hemel bevestigen. Wij bestuderen geen Heilige Schrift meer, maar we
scheppen met algebra en kosmografie zelf het licht, dat de aarde zal verlichten.
We nemen God de teugels uit handen; we willen zelf de aarde de wet lezen;
wij zijn van nu af onszelf Christus en Verlosser".
Deze demiurgische exaltatie ontmoet men bij Majakovskij voortdurend:
het is de mens die de aarde uitbouwen zal tot een gigantisch instrument in zijn
hand. Niet langer zal de mens afhankelijk zijn van de aarde, maar de aarde
van de mens:
„wij zijn zelf scheppers, in vurige hymnen,
bij het lawaai van laboratoria en fabrieken!
leder van ons houdt thans in zijn tien vingers
de teugels van de wereld".
Het is de menselijke geest, die — brandend van activiteit en eeuwig inventief
onze handen, spieren en aderen zal bezielen; in onze prestaties zullen zich
onze stoutste verwachtingen verwezenlijken:
„op dit ogenblik zullen we, voor de ogen van alien,
onze wonderen wrochten, wij zelf!
wij zijn de Edisons van het elan en van de energie,
van het onblusbare licht!"
De mens, die het produkt is van een door inertie getekende en ontwaarde
burgerlijkheid, de grauwe werkelijkheid waarvoor Majakovskij het moeilijk
te vertalen Russische woord byt gebruikt, zal moeten worden omgevormd tot
een mens, die brandt van energie en bereidheid om zich in te zetten. Een
„nieuwe mens" zal moeten ontstaan, die is aangepast aan de volkomen nieuwe
taak:

„maakt de constructie van het mensengeslacht anders!
Mens zal hij zijn, in wien het hart is vervangen door een motor
en de longen door brandstof!
Of laat het hart maar blijven, zelfs de ziel;

maar dan zo, dat men leeft en ademt als een locomotief,
met regelmatige hartslag!
Als de tand van een wiel zal ik in het tandrad grijpen
en beginnen te draaienr
* * *

Het mag misschien verleidelijk zijn, Majakovskij's mens-machine-ideeèn en
de daaraan gekoppelde demiurgische gedachte praktisch alleen vanuit de „crisis
der theodicee", het Marxisme en het eigen gloeiend verlangen naar actie te
verklaren, zoals meestal geschiedt. Men probeert dit verlangen dan te interpreteren als een psychologische, haast pathologische trek, als een neiging tot
hyperbolisme, die ook tot uitdrukking zou komen in een veelvuldig gebruik van
superlatieven en in zijn eeuwig streven naar het fantastische en ongrijpbare.
1k geloof niet, dat dit juist is. Steeds meer schijnt het besef te groeien,
dat er thans met de mens in het algemeen een mentaliteitsverandering plaats
vindt. „Wij overdrijven het gewicht van onze hedendaagse levensomstandig57
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heden beslist niet", aldus Teilhard de Chardin 1 ), „wanneer wij menen, dat
binnen die omstandigheden een ver-reikende wending van de wereld plaatsgrijpt". Er groeit een geestelijke houding, die juist die trekken gaat vertonen,
die bij Majakovskij in een bijzonder scherp relief naar voren komen, juist omdat
hij in zijn tijd hierin nog vrij wel alleen stand, ondanks het fejt, dat het
Marxisme toch wel in verband gebracht moet worden met die nieuwe wereldbeleving. „Ik zie de toekomst, die niemand ziet" getuigt hij van zichzelf; „ik
ben de voorloper van de nieuwe tijd". En in het lyrische drama De Mens luidt
het:
,,ik wacht in de ark, als een nieuwe Noach".
„Het is typerend, schrijft Guardini 2 ), hoe algemeen het nieuw-zijn — dat
ook de meest karakteristieke trek is van het Futurisme, de nieuwe literaire
stroming waarvan Majakovskij de promotor en voornaamste woordvoerder was
en dat met alle bestaande tradities wilde breken — in onze dagen op zich als
waarde beschouwd wordt. De drift: alles anders te willen maken schijnt meer te
zijn dan louter een symptoom van deze generatie. Het is het gevoel, dat de
wereld op een wij ze ter beschikking staat, als tot dusver nog nooit het geval
is geweest".
Waarin bestaat nu deze mentaliteitsverandering ?
Op de eerste plaats gaat het om een gewijzigde houding van de mens ten
opzichte van de natuur. In tegenstelling tot het levensgevoel van de nieuwe tijd
ervaart de mens haar thans niet meer als het wonderbaarlijk rijke, harmonisch
omstrengelende, wijs (vanuit zichzelf) geordende en gul schenkende, waaraan
hij zich kan toevertrouwen en waarin hij zich veilig weet opgenomen. De hedendaagse ervaring schijnt integendeel door de beperktheid en onvolkomenheid
der wereld-natuur bepaald te zijn 3). De natuur is niet langer wat ze vroeger
was: norm en zekerheid. Het initiatief wordt haar daarom uit handers genomen
en komt nu geheel bij de mens te liggen. Het is niet langer de natuur, maar de
„mondig geworden" mens, die de dingen bepaalt. Dit betekent ook, dat mens
en wereld niet langer in een Al verenigd gezien worden, zoals de nieuwe tijd
dat voelde. Het valt de mens, na lange tijd, weer veel gemakkelijker, zich als
datgene te ervaren, wat hij is: tegelijk tot de natuur behorend en buiten haar
staand; eraan gebonden en tevens vrij ten opzichte van haar; als het ware aan de
rand staande, overal en altijd aan, de rand. De mens ziet wereld en natuur nu
nuchter, zakelijk, als ruimte en materiaal voor een arbeid, waaraan alles geofferd
wordt, voor een arbeid van prometheisch karakter 4).
Het is vooral Teilhard de Chardin, die dit aspect van het nieuwe wereldbesef
duidelijk belicht en uitwerkt, en wel vanuit de evolutiegedachte. Verhield de
mens zich vroeger passief en onbewust tegenover de evolutie, thans voltrekt
zich hierin een radicale ommekeer. De mens wordt zich de evolutie bewust en
tegelijk daarmee zijn taak: „aan een gaps heelal in zijn ruimtelijke en tijdelijke
werkelijkheid richting te geven, vanuit het besef de toekomst ervan in eigen
1) P. Teilhard de Chardin, Het verschijnsel mens, Utrecht / Antwerpen, 1962,
blz. 177.
2) R. Guardini, De gestalte der toekomst. De moderne mens en het probleem van
de macht, Utrecht Antwerpen, 1962, blz. 134.
3) T.z.p., blz. 42.
4) T.z.p., blz. 42; 130; 137.
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hand te hebben" 5 ). „Wij zijn bezig, als zonen die groot geworden zijn, als
arbeiders die bewust geworden zijn, te ontdekken dat iets zich ontwikkelt op de
wereld door middel van ons. Wij bemerken, dat wij in deze grote wedstrijd de
spelers zijn . . . De mens zal de heerschappij veroveren over de basisenergie,
waarvan alle andere energieen de dienaressen zijn; hij zal zelf de helmstok van
de wereld in handen nemen, door de drijfkracht van de evolutie zelf te beheersen" 6). Men ziet: Majakovskij's poetische bewoordingen keren hier bij Guardini en Teilhard als filosofische formuleringen terug!
Er is echter nog een facet, dat met betrekking tot Majakovskij's religieuze
gesteltenis van wezenlijk belang is. Er zal bij de „nieuwe mentaliteit" 66k een
nieuwe religieuze houding ontstaan 7 ), die haar vorm echter nog niet gevonden
heeft maar die men misschien het best als „realistische vroomheid" zou kunnen
kenschetsen. De oude religieuze vormen voldoen niet meer. Men wil geen
„psychologische innerlijkheid" of „religieuze idealistiek" meer en zeker geen
natuurmystiek a la Goethe; een dergelijke mystiek had immers haar wortels
in het besef van de immanente aanwezigheid van het Goddelijke in een Alnatuur, die grond en maatstaf was. Een verregaande „entmythologisierung"
heeft hieraan een einde gemaakt. Gabriel Marcel meent, dat het tijdperk der
religieuze immanentie nu voorgoed voorbij is 8 ). Juist hier wordt Majakovskij's
reactie tegen de opvattingen van de Russische literaire stroming van het Symbolisme duidelijk. Het Futurisme, de literaire richting die Majakovskij voor stond
en die hij in feite haar manifest gaf, was inderdaad vooral een stellingname
tegen de idee der symbolisten, dat de natuur een mysterie zou bevatten, dat
wereld-immanent aanwezig is maar nog achter de empirische werkelijkheid verborgen ligt en daarom door de dichter-symbolist geopenbaard moet worden.
Het Futurisme nu verving de opvatting van de dichter als priester-ziener en
mysticus door die van de kunstenaar als werkman en schepper: „de kunst is een
deel van het grote, scheppende werk van de bouwers van het socialisme", definièert Majakovskij de taak van de kunstenaar. Dit alles moet hem nog meer
vervreemd hebben van de bestaande religiositeit, dan hij in feite al was door de
„crisis der theodicee".
* * *

Het tweede belangrijke aspect van de nieuwe mentaliteit is de accentverschuiving van de enkeling naar de massa, van de afzonderlijke mens naar de mensheid-als-collectiviteit, met alle mogelijkheden en gevaren die een dergelijke
verschuiving inhoudt.
De taak waarvoor de mens zich thans geplaatst weet is z6 geweldig, dat ze
vanuit de mogelijkheden van het individuele initiatief of van het samengaan
van enkelingen niet te vervullen zal zijn. Er zullen een concentratie van krachten en een eenheid van prestatie nodig zijn, die slechts het gevolg kunnen
wezen van een nieuwe, radicaal andere houding. Juist deze houding is het,
die zich aankondigt in de vanzelfsprekendheid, waarmee de mens van de komende tijd afstand doet van het bijzondere en een gemeenschappelijke vorm aanneemt, evenals in de vanzelfsprekendheid, waarmee hij het individuele initiatief,
het „persoonlijk genie" dat in Goethe's tijd zo centraal stand, opgeeft en zich

5) P. Teilhard de Chardin, t.a.p., blz. 189.
6) T.z.p., 'biz. 208.
7) R. Guardini, t.a.p., blz. 147.
8) G. Marcel, De mensen contra het menselijke, Utrecht, 1958, blz. 19.
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voegt naar de grate ordening, de massa. Haar wet, de wet van de massa, is de
wet der normalisering, welke is aangepast aan de functionele vorm van de
machine 9 ). Men herinnere zich Majakovskij's poetische beschrijvingen van de
mens - machine!
Deze samenhang tussen massa en machine noemt Teilhard de Chardin
kenmerkend voor onze tijd 10 ): „onze tijd is de tijd van het ontwaken der
massa's en het tijdperk van de machine". Echter niet zo, dat de menselijke
persoon daardoor verlaagd zou worden. Wat volgens Teilhard zal moeten
groeien is een „organische super-samenvoeging van zielen", een „tot eenstemmigheid gekomen collectiviteit van bewustzijns, gelijkstaand met een soort boven-bewustzijn. Niet alleen bedekt de aarde zich met myriaden denkende zaden;
zij omhult zich met een enkele denkende laag, zodat zij functioneel gezien ,een
reusachtige denkende zaadkorrel wordt op planetaire schaal" als noodzakelijke
voorwaarde am de gigantische wereld-scheppende taak aan te kunnen. „De
uitweg van de wereld, de poorten van de toekomst, de toegang tot het bovenmenselijke gaan niet open voor enkele bevoorrechten; evenmin voor een enkel
bevoorrecht yolk. Die poorten zullen pas bezwijken voor de druk van alien
tezamen, in een richting waarin alien tezamen bij elkaar kunnen komen" 11).
Ook dit facet vinden we bij Majakovskij duidelijk terug. In een rode op het
schrijverscongres van 1928 verklaart hij: „het probleem van de massovosi' , het
'massa-zijn', verteert me. In principe ben ik met ziel en lichaam ve5r die
massovost'. Wij, schrijvers, moeten dan ook schrijvers van de massa zijn; we
moeten ons noodzakelijk aan de massa binden". Daarom laakt hij fel de
„individualisten, die steeds aan hun eigen mening blijven vasthouden en niet
inzien, dat de geweldige problemen waarvoor de wereld zich gesteld weet
slechts kunnen worden opgelost door de miljoenen. Wij, de massa, hebben een
enkele gedachte, we kennen een enkele geniale lijn". Als in een visioen ziet
Majakovskij steeds weer deze toekomstige eenwording van de mensheid:

„alle landen zullen zich verzoenen!
alle landen wisselen hun geschenken uit
zoals priesters elkaar de heilige gaven overreiken".
Het moet een integratie op hoger niveau zijn, een eenheid van hogere orde
en Been genivelleerd conglomeraat, dat enkel uit kracht van haar kwantitatieve
meerderheid haar wil aan de rest oplegt. Ook Majakovskij weet, dat „de kultuur
niet wordt verwezenlijkt door geweldpleging van honderden miljoenen tegen
tientallen miljoenen", maar door wat hij „de gemeenschappelijkheid van de
ideeen" noemt, de „ene totale gedachte van de mensheid". Teilhard spreekt
geheel analoog over de „act van een enkele unanieme reflectie", die ontstaat
„uit groepering en versterking van de menigvuldigheid der individuele reflecties" 12). Het zal dus zaak zijn, het persoonlijke zó te integreren in deze ene act,
dat:

„uw hartslag, zelfs buiten uw wil,
slechts de echo der miljoenen hartkloppingen
van ddn enkele massa isr
***

9) R. Guardini, t.a.p., blz. 46 e.v.
10) P. Teilhard de Chardin, t.a.p., blz. 178.
11) T.z.p., blz. 202.
12) T.z.p., blz. 209.
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Het is duidelijk, dat in deze orientatie op de massa ook grote gevaren
schuilen. De nieuwe eenheid, die het mensdom moet worden, loopt het hierboven reeds genoemde gevaar, zich op het niveau van een grootst gemene deler
te lokaliseren en te resulteren in een vervlakking, in een „afronding naar
beneden" in plaats van in een synthese op hoger niveau.
Hier ziet Teilhard, evenals Guardini en Marcel, de liefde als kernprobleem.
„Als de eenwording niet gedragen woxdt door de liefde, zal de mens nooit
uitstijgen boven zichzelf. Dan ontstaat het dode kristal in plaats van de levende
cel; de mierenhoop in plaats van de broederschap; in plaats van de verwachte
opvlucht van het bewustzijn: de mechanisatie, die het onvermijdelijk gevolg
schijnt van de totalisatie" . . . . „Aileen de liefde is in staat — en wel omdat
zij alleen wezens in hun grand aangrijpt en samenvoegt — wezens als wezens te
voltooien door ze te verenigen" 13 ). Een filosofie van het ressentiment zal
volgens Marcel onherroepelijk leiden naar de termietenhoop met heel de
verschrikking die Orwell beschrijft in zijn roman 1984; een metafysiek van de
liefde daarentegen — enige redding op de huidige tweesprong — moet culmineren in de leer van het Mystieke Lichaam 14).
Nu speelt bij Majakovskij de liefde eveneens de hoofdrol. De liefde omvat
en verlicht heel de menselijke aanpak van het bestaan; heel het wereld-scheppend elan wordt door haar gedragen en krijgt eerst van haar uit richting en zin.
De liefde heeft ook bij Majakovskij een „kosmische dimensie", waar ze „het
ganse heelal moet doorlichten" en juist hier blijkt de treffende overeenkomst
met Teilhard de Chardin, die de liefde eveneens ziet als de „kosmische energie":
„in al haar verschijningsvormen is de liefde niets anders en niets minder dan
het min of meer zichtbare teken, dat.... de psychische convergentie van het
heelal naar zichzelf aanduidt" 15). Pasternak ziet in het door liefde gedragen
elan van Majakovskij „diezelfde ongeconditioneerde verte, die de aarde heeft;
dezelfde peilloze bezieling, zonder welke er geen originaliteit bestaat; dezelfde
oneindigheid, die zich van ieder willekeurig punt van het leven in welke
richting ook open doet" 16 ). Zij is het, die wezenlijk leven-schenkend is, want,
meent Majakovskij, „de liefde is het leven! Zij is het wezenlijke! Zij doet
verzen, actie en alles leven! De liefde is het hart van alles. Als zij ontbreekt,
is al het overige dood, wordt het onnodig en nutteloos. Maar als dit hart werkt,
manifesteert het zich in alles ! Men kan de liefde door geen enkel moeten of
niet-moeten begrenzen. Zij is — door de kosmische dimensie die haar eigen is
— slechts te realiseren in een vrije competitie met het heelal"

Het grote visioen: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De drie factoren: menselijke activiteit, collectiviteit en liefde-als-energie zijn
de componenten van een geweldige en totale kracht, die een doorbraak gaat
bewerken, waardoor onbevroede perspectieven zullen worden geopend. Het zijn
de drie dimensies, die de ruimte zullen scheppen voor de verwezenlijking van
de stoutste dromen der mensheid. Juist in het schetsen van deze toekomstmogelijkheden, in dit visionaire bevroeden van het nieuwe dat komen gaat en
13)
14)
15)
16)

T.z.p., blz. 220 e.v.
G. Marcel, t.a.p., blz. 104; cf. R. Guardini, t.a.p., blz. 82.
P. Teilhard de Chardin, t.a.p., blz 220 e.v.
B. Pasternak, Vrijgeleide, Baarn, 1959, blz. 124.
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fantasie en realiteit zal verenigen, ziet Majakovskij de taak van de dichter in de
nieuwe maatschappij:

„een dichter moet de eeuwen overstijgen om gids van de mensheid te zijn;
een dichter interesseert zich vooral voor wat zal zijn over honderden jaren".
En het visioen is waarlijk groots: „tweehonderd jaar na de voltrekking van
de rode revolutie in Rusland zal ze zich in Amerika hebben herhaald. Dan zal
de grote Amerikaanse federatie zich aansluiten bij de Sovjet-Unie, tot e'en

wereldfederatie van communes:
„heel de aarde wordt rood, als een tweede planeet Mars!"
Daarna zal de mens alle grenzen waarvoor hij zich gesteld weet overschrij den.
Allereerst de grens van de ruimtelijke beperking, die hem heel zijn historisch
bestaan aan de aardbol gebonden hield. Oak hier ziet de visionair Majakovskij
een grootse doorbraak: de mens zal loskomen van de aarde en geestelijk en
lichamelijk doordringen in de kosmos. Het heelal zal de ruimte worden, waarin
een kolossale scheppende liefde alles zal kunnen verwezenlijken. Als er
aspect is van de toekomst, waardoor Majakovskij bijzonder geboeid is, dan is
het wel die toekomstige verovering van het heelal, dat door de menselijke geest
geheel doorlicht zal worden. Hier wordt de overeenkomst met Teilhard de
Chardin frappant. Teilhard noemt het „zien van de tijd-ruimte" — het toneel
dus, waarin zich de evolutie voltrekt — even kenmerkend voor de nieuwe
wereldbeleving als het besef van de collectiviteit en de bewustwording van de
theurgische taak van de mens, die we reeds eerder noemden. „Er zal een
wederzijdse doordringing plaatsvinden van de menselijke geest en de kosmische
ruimte, waarbij de mens als het ware enerzij ds kosmische dimensies krijgt en
anderzijds heel de kosmische werkelijkheid geladen zal worden met het menselijk bewustzijn, 'vermenselijkt' zal worden".... „Thans is wellicht de opzienbarendste gebeurtenis, die de geschiedenis ooit heeft opgetekend, bezig zich in
onze geesten te voltrekken: het — voor altijd — binnendringen van het bewustzijn in een kader van nieuwe dimensies, de geboorte derhalve van een volslagen
vernieuwd heelal; vernieuwd, niet door verplaatsing van lijnen of plooien —
qua vorm dus — maar door omzetting, verandering van zijn innerlijke stof,
qua inhoud . 17). Als een ongrijpbaar fluidum dringt de tijd-ruimte tot in
onze ziel, nadat ze onze lichamen al in zich heeft ondergedompeld. Zij vervult
onze ziel; zij doordrenkt haar; zij raakt verweven met haar vermogens, zodat
zij niet meer weet, hoe zij de tijd-ruimte van haar eigen denken kan onderscheiden . . . . Er ontstaat een bewust of personaliserend heelal.... niet alleen
wordt het bewustzijn co-extensief met het heelal, maar het heelal bereikt in de
vorm van het denken een evenwicht en een innerlijke samenhang vanuit een
allerhoogste pool van verinnerlijking" 18).
In fantastische beelden schetst ook Majakovskij deze wederzijdse doordringing van mens en kosmos. In het dichtwerk De V?fide Internationale beschrijft
hij zichzelf — symbool van een enorme menselijke opvlucht die zich op het
heelal richt — als een titaan, die worstelt met de kosmos; hij groeit uit tot
enorme afmetingen; zijn hals wordt langer en langer, tot hij uiteindelijk, na
eeuwen, doordringt in de „hemel, waar slechts de stilte heerst, in ruimten die

17) P. Teilhard de Chardin, t.a.p., blz. 182; 195; 210.
18) T.z.p., blz. 216; 244.
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zich openen om er werelden in te laten zweven". Eindeloos, want „het heelal is
onbegrensd, hoe ver je ook tast". Vervolgens ziet hij zich, als in een poetische
vertaling van Teilhard's hierboven geciteerde filosofische bewoordingen, door
de tijd heen „uitgerekt tot een oneindige ijlheid, die heel het wereldruim vult",
zodat hij „in het heelal haast niet meer zichtbaar is". Zijn lichaam wordt
„doorzichtig grijs-blauw". De materie waaruit zijn lichaam bestaat wordt zozeer
uiteengetrokken, dat „de wind er doorheen blaast". De dichter „vecht tegen het
verlies van zijn vaste lichaam". Het schijnt, dat „ineens alle structuur en massa
van hem afvallen en hij nog slechts bijeengehouden wordt door de boeien van
zijn gedachten"; want „zijn gedachten worden als het ware gemetalliseerd,
zodat ze absoluut reeel zijn, geconstrueerd uit het lichtendste draad". Ook alle
zintuigen schijnen nu vervolmaakt te warden: „langzaam begint men een soort
wereldmuziek te horen . . . . Men hoort overal het leven kloppen . . . de molensteen van de aarde brengt basgeluiden in majeur voort . . . . alle planeten zingen
en fluiten hun melodie en voeren hun rondedans uit, ieder hemellichaam op
zijn eigen wijze". Dit gehele orkest wordt daarbij overstemd door „ons zonnestelsel, dat zich op weg bevindt naar het sterrenbeeld Hercules".
Dit alles klinkt fantastisch. Maar voor Majakovskij is het dan toch een
fantasie, die wortelt in het reele en die zeker ooit werkelijkheid zal worden.
Over de eerste fase van deze verovering van de ruimte doet hij in 1921 een
voorspelling, die in onze dagen wel heel zeker realiteit geworden is. Hij schrijft
dan: „nu stroomt de wil van miljoenen naar de commune, maar over een halve
eeuw zullen de ruimteschepen van de commune hun aanval doen op de planeten". En deze ontwikkeling gaat verder en verder:

„er zullen raketten komen en tochten naar Mars;
we zullen door de ruimte vliegen, langs melkwegen, achter kometen,
in de toekomst zal menselijk leven
als een raket opstijgen naar de hemel!
mensen, gelooft het vast: ook de hemel is van jullie!"
* * *

Zal de mens de ruimte overwinnen en zo in een richting het oneindige reeds
bereiken, met de tijd, die andere beperking van het menselijk bestaan, ziet
Majakovskij hetzelfde gebeuren. Ook haar grenzen worden allereerst naar het
oneindige verschoven: „de toekomst zal miljoenen jaren duren; de tijd heeft
geen einde". En dit betekent niet, dat het bestaan van de wereld een op zich
zinloze voortzetting-tot-in-het-oneindige wordt. Integendeel: de „oneindigheid
van de tijd" zal, zodra ze binnen de prometheische kracht van de menselijke
„liefde-energie" getrokken wordt, mogelijkheden blijken te bevatten, die een
waarachtige „transcendentie van de tijd" inhouden. Het historisch bestaan van
de mens zal culmineren in een definitieve overwinning op de tijd, zoals ook de
ruimte niet alleen als oneindig wordt ervaren maar in deze oneindigheid wordt
overwonnen, waar ze „vermenselijkt", „gepersonaliseerd" wordt.
„De tijd zelf zal ingehaald worden" meent Majakovskij. Het verleden zal
teruggeroepen worden om met heden en toekomst samen te participeren aan de
volmaakte eindtoestand. In het lyrische drama Hierover vraagt Majakovskij
„aan de mensen, die in de dertigste eeuw zullen leven", en die zullen beschikken over „een atelier van de menselijke verrijzenis, waar rustig chemici werken", dat ze „heel die reeks van hartverscheurende feiten uit het verleden zullen
doen verrijzen". Om een geweldig tekort volledig aan te vullen; am wat er
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realiteiten waarvoor ook de dood geen oplossing
bleef aan pijn en vraag
voorgoed weg te nemen. Hij smeekt hierom voor alien tezamen, voor
bracht
ieder afzonderlijk, ook voor zichzelf:
„geef me een hart en bloed tot in de kleinste adertjes!
geef opnieuw gedachten aan mijn hersenen,
want ik heb mijn plicht als mens nooit voldoende kunnen vervullen,
de mogelijkheden van mijn liefde nooit kunnen uitputten!
Laat me verrijzen! Zodat we het tekort aan liefde
zullen inhalen met sterrenwolken van talloze nachten!
Laat me verrijzen! Ik wil mijn leven volkomen leven
in alle nooit tot recht gekomen mogelijkheden!"
Het thema van de verrijzenis en van de definitieve overwinning op de dood
wordt in die toneelstukken, die een fantasiebeeld van de toekomst moeten
geven, steeds weer aan de orde gesteld. In het filmscenario Pozabud' pro karnin
komt een episode voor, waarin wordt gesproken over een „dode die tot leven
gewekt is". In het toneelstuk Klop vindt lets dergelijks plaats en in het blijspel
Bani wordt „een apparaat, dat dient am de tijd in te halen" met name genoemd.
Voor Majakovskij is dit alles de hoogste realiteit; het is vooral hier, dat hij
het fantastische zoekt te staven met de nuchtere feiten der wetenschap. In een
studie van de sovjet-criticus Katanjan over Majakovskij 19) wordt een zeer
interessante herinnering van Roman Jakobson uit het jaar 1921 aangehaald, die
dit duidelijk belicht. „Ik bracht voor Majakovskij, aldus R. Jakobson, nieuwe
boeken mee uit het Westen, over de nieuwste ontdekkingen der wetenschap.
Majakovskij dwong me, enige malen opnieuw, te vertellen over de relativiteitstheorie, over de uitvoerige discussies, die er toen over gehouden werden, over
het „vrijmaken van de energie", over het probleem Tijd, en over het probleem,
of de snelheid, die de snelheid van het licht te boven zou gaan, niet eigenlijk
een „terugkeer in de tijd" betekent. Dit alles greep Majakovskij geweldig aan.
Ik heb hem zelden zo aandachtig en zo in vervoering gezien. „En denk je,
vroeg hij plotseling, dat zo de onsterfelijkheid veroverd zal kunnen warden? .. .
Ik ben er volkomen van overtuigd, dat er in de toekomst geen dood meer zal
zijn; men zal de doden doen verrijzen!" Inderdaad was de relativiteitstheorie
van Einstein in de jaren 1921 - 1922 bijzonder populair in Rusland 20 ) en men
mag veronderstellen, dat Majakovskij zeker niet de enige was, die zich door
deze theorie liet verleiden tot gedachten over een „overwinning op de dood"
door een wetenschappelijke aanpak van de mens uit. Zo ging bijvoorbeeld bij
de filosoof Fedorov, die overtuigd Russisch-orthodox was, het Christelijk geloof
op zeer originele wijze samen met het geloof in de macht van de wetenschap en
de techniek. Evenals Majakovskij geloof de ook hij, dat er voor die gestorvenen
een terugkeer tot het leven bestaat, die gerealiseerd zal warden door de enorme
wetenschappeliike en technische mogelijkheden, waarover de mens in de toekomst zal kunnen beschikken 21).
19) V. A. Katanjan, B. Majakovskij, in Literaturnaja chronika, Moskou, 1956,
blz. 158.
20) K. Zelinskij, Na rubeze dvuch epoch, in: Literaturnye vstreci 1917 r 1920
godov, Moskou, 1959, blz. 273.
21) N. Berdjaev, Het Russische denken in de negentiende en begin twintigste eeuw,
Amsterdam, 1947, blz. 183.
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Ideaal en werkelijkheid. Crisis en laatste schipbreuk
Ondanks de geweldige perspectieven voor de toekomst, ondanks de fantastische mogelijkheden, die zich zullen open-doen voor de scheppende energieèn
van de mens en die een overwinning zullen inhouden van iedere beperking, ook
die van tijd en ruimte en zelfs van de dood, pleegt Majakovskij in april 1930
zelfmoord. Zo wordt ineens en onverwachts een lange, diepe schaduw geworpen
op de zonnige vlakte van het onbegrensde optimisme, dat hij zijn leven lang
predikte.
Men heeft het raadsel van Majakovskij's zelfmoord op verschillende wijzen
willen oplossen. Men verklaarde het uit een ongelukkige lief de of uit ongeduld,
uit een demonische onrust die de dichter de beslissende stap zou hebben doen
zetten „onmiddellijk in de zo verlangde toekomst". Majakovskij zou dus slechts
zelfmoord hebben gepleegd, omdat hij met zijn teveel aan energie niet kon
wachten. Ofwel men zoekt de oplossing in een aangeboren psychische gesteltenis van de dichter, in een pathologisch hyperbolisme, dat te grote spanningen
zou hebben opgeroepen, waarop dan noodzakelijk een crisis moest volgen.
Wij menen echter — zonder aan het mysterie dat in een dergelijk gebeuren
altijd ligt of break te willen doen en zonder te ontkennen dat het bovenstaande
ook een rol kan hebben gespeeld — dat de voornaamste oorzaak toch elders
gezocht moet warden; en wel daar, waar ook Majakovskij's élan voor de
toekomst en in feite heel zijn wereldbeschouwing hun verklaring vinden: in het
besef, dat er een volkomen nieuw tijdperk is aangebroken, dat besef dus, waarin
Majakovskij zijn tijd voor was.
Wat wij tot nog toe hiervan bij Majakovskij hebben gezien, is slechts een
kant. Optimisme en élan voor de toekomst zijn betrokken op de mogelijkheden
ten goede, die de nieuwe face waarin de wereld nu komt inhoudt. Er is echter
oak een keerzijde, uitlopend op gevaren, die in omvang minstens zo groot zijn
als de positieve perspectieven. De mens — als altijd op een tweesprong — kan,
nu hij de verantwoordelijkheid krijgt, met zijn wereld twee kanten op: naar de
volkomen heilstaat of naar de volkomen katastrofe: „er bestaat geen toppunt
zonder afgronden. Onmetelijk zijn de krachten, die binnen de mensheid zullen
vrijkomen. Het is heel goed mogelijk, dat de menselijke energie in de toekomst
op onharmonische wijze optreedt, zoals in het verleden ook gebeurd is" 22 )
Er kan zich „een mechanische syn-ergie onder dwang voltrekken, in plaats van
een syn-ergie in sympathie", vooral wanneer het de mens onder de anonieme
dekmantel van de stoat is — men denke aan Sovjet-Rusland in de dertiger jaren
met het begin der grote zuiveringen — die zijn greep op de mens richt. De
mens wordt dan nog slechts gezien als een radertje in een machine, als een
onderdeel dat moet functioneren, en de persoon als zodanig, met haar kwalitatieve onvervangbaarheid en onvernietigbaarheid in iedere mens, gaat verloren 23 ). Een zich steeds meer verfijnende techniek van inventarisatie, organisatorische registratie en ambtelijke administratie, vrijmoedig uitgedrukt: een steeds
fijner ontwikkeld „beheer van mensen", vertoont de neiging, met de mensen op
dezelfde wijze om te gaan als de machine met de stoffen waaruit zij haar
produkten vervaardigt. De persoon wordt meer en meer overgeleverd aan deze
22 ) P. Teilhard de Chardin, t.a.p., blz. 242.
23)

R. Guardini, t.a.p., blz. 44; 77.
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„massale machine". De massa dreigt zich te ontwikkelen tot de gevreesde
termietenhoop en niet tot het verlangde mystieke lichaam, am de terminologie
van G. Marcel te gebruiken, die voldoende duidelijk heeft aangetoond hoe
nauw bureaucratie, verzakking van het bestaan — de byt van Majakovskij ! —
vertechnisering van de wereld, massa en de trits „dwang-geweld-propaganda"
onderling verbonden zijn. Met name de bureaucratie is eigen aan de „machinekultuur": men kan gelijktijdig met de groei van deze „kultuur" een gezwelachtige groei van het bureaucratische weefsel constateren, als een enorme parasiet. Dit hangt samen met het feit, dat waar de persoon — de waarachtig menselijke, persoonlijke arbeid — gedimineerd wordt, de werkelijke arbeidsvreugde en de bereidheid tot een persoonlijke inzet verdwijnen. Men dreigt van het
werk zelf te vervreemden. Men probeert iedere taak en alle verantwoordelijkheid te vermijden. Het leven wordt een wachtend vegeteren 24); het krijgt
meer en meer die negatieve kenmerken, die Majakovskij typerend noemt voor
de byt. Juist omdat hij beseft dat than de massa een beslissende rol in de
geschiedenis gaat spelen en de verantwoordelijkheid voor de toekomst zal moeten dragen, ziet hij in deze byt .een zeer groot gevaar. Juist nu zal onze geest
immers „afstand moeten doen van de kleine, vertrouwde gemakken, am zich
aan te passen aan overmatig uitgezette lijnen en einders; en am een nieuw
evenwicht te scheppen voor alles, wat men zo braaf geordend had binnen zijn
kleine interieur" 25). Heel Majakovskij's post-revolutionaire oeuvre is daarom
een nooit-aflatend gevecht tegen de byt, „onze boosaardigste vijand, die ons
klein-burgerlijk houdt" en ons infecteert met „oneerlijkheid, omkoopbaarheid
en egoisme", eigenschappen die steeds gesignaleerd warden waar de liefde
wordt vervangen door het ressentiment (Marcel). „Iedereen denkt er alleen
maar aan, hoe hij het beste zichzelf, zijn familie en zijn vrienden kan bevoordelen", klaagt Majakovskij, die zijn voornaamste taak daarom ziet in het „ontmaskeren van deze byt". Men moet haar „overal haten, haar slaan, haar bevechten", want „ze kruipt bij ons zelfs door de kieren naar binnen":
” als je de byt niet ranselt zet ze zich niet in beweging
.... de byt blijkt een onneembare vesting
opnieuw beuk ik in op de byt,
•
opnieuw val ik aan, van links en van rechts!
maar het is vreemd: mijn woorden gaan overal dwars doorheen!
uitgeworpen door de alledaagsheid
•
ga ik alleen de duisternis in,
terneergedrukt, besmeurd, bespot en geslagen".
In gedichten en toneelstukken ageert Majakovskij ook steeds weer tegen de
bureaucratie. Zij dreigt heel het nieuwe bestel te verstikken, te doen verkeren
in wat hij een „bureaucratiade" of een „fabriek van bureaucraten" noemt, een
uitdrukking waarin de beide elementen machine en bureaucratie, die Marcel en
Guardini zo nauw verbonden zagen, wel zeer aanschouwelijk zijn opgenomen.
Majakovskij's kritiek op deze negatieve ontwikkeling neemt de laatste jaren
van zijn leven beslist toe.
Maar er is nog een facet, dat misschien wel het belangrijkste is en de „moderne ontwikkeling" het meest in het negatieve houdt, omdat ze het wezenlijke
24) G. Marcel, t.a.p, blz. 22 e.v.; 99 e.v.; 102 e.v.
25) P. Teilhard de Chardin, t.a.p., blz. 189.
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betreft. Door de eeuwige actie, die alle andere menselijke mogelijkheden dreigt
op te slokken en of te dammen, wordt de mens steeds minder geneigd, zich
nog in te laten met contemplatie, rust, meditatie en inkeer. De „innerlijke
bezinning op het wezenlijke", die men terecht religieus kan noemen, gaat onder
in de onrust en in het beroep, dat er van alle kanten op ons wordt gedaan,
wanneer onze voorna.amste bestaansreden een „functioneren als machine-onderdeel" schijnt te zijn geworden. De mens wordt een „onvolkomen mens" 26). Op
Majakovskij moet dit een heel bijzondere terugslag hebben gehad, orndat hij
wel de personificatie lijkt van activiteit, van prometheische dadendrang, van
een „fatale innerlijke onrust" zoals hij het zelf noemt.
En de wereld waarin men leeft wordt in dezelfde mate en om dezelfde reden
een „onvolkomen", „ontzielde" wereld. Ook in haar ontbreekt dat element,
dat men het religieuze zou kunnen noemen. Alles wat is, schrijft Guardini 27),
is meer dan het is. leder gebeuren betekent meer dan een loutere voltrekking.
Alles heeft betrekking op iets, dat erboven of erachter ligt en dat eerst in de
innerlijke bezinning, in de contemplatie benaderd kan, worden. Eerst van daaruit
wordt het volledig. Verdwijnt dit, dan lopen zowel de dingen als hun orde
leeg. Ze verliezen hun zin; ze overtuigen niet meer. Het religieuze element
heeft tot gevolg, dat de verschillende gedragslijnen, die voor het menselijk
bestaan noodzakelijk zijn, als vanzelf in het oog worden gehouden en gerealiseerd; dat de verschillende elementen ervan met elkaar verband blijven houden
en een eenheid vormen. Een 'outer „wereldlijke" wereld bestaat niet. Voorzover
men er met een hardnekkige wil in slaagt, iets dergelijks tot stand te brengen,
functioneert het niet. Het is een kunstmatig geval zonder zin en kracht. Het
levensbegrip van de mens wordt er niet door overtuigd. Zijn hart heeft niet
langer het gevoel, dat een dergeliike wereld de moeite loont en juist „waar de
ziel is afgesneden van die mysterieuze zekerheid, waar alles om draait, ontstaat
het gevaar van zelfmoord" 28).
Tenslotte nog iets, dat nauw met het bovenstaande samenhangt. De mens,
prijsgegeven aan een wereld zonder God, voelt zijn eigen bedreigde eindigheid
dubbel pijnlijk. Verschrikt en tegelijk geprikkeld zoekt hij tegenafweer: hij rekt
zich meer en meer uit. Hij begint de attributen Gods aan zich te trekken.
Bestond vroeger het gevaar, dat de wereld een afgod werd, nu wordt de mens
zelf afgod. Wanneer deze mens nu om zich heen ziet, aanschouwt hij slechts
zijn eigen gelaat, als in een spiegel. Aan het einde van de vlucht uit de eigen
eindigheid ontmoet hij slechts zichzelf en niet de Ander, terwijl de mens van
nature wezenlijk op die Ander gericht is: „de liefde-energie, het elan, moet ons
naar Iemand toeleiden; anders duwt ze ons onder in de super-materie, de mierenhoop. De liefde sterft, als ze betrokken wordt op het onpersoonlijke en
anonieme" 29 ). In de grootse tijd-ruimte-utopieen van Majakovskij dreigt de
liefde daarom toch te kwijnen, want „haar intensiteit neemt zeker of bij ruimteEike scheiding en nog veil meer bij afstand-in-de-tijd. Het is noodzakelijk,
samen te bestaan, om te kunnen lief hebben Zoals bij alle andere energie
moeten ook in de liefde de krachtlijnen zich elk ogenblik sluiten in het bestaande, gegevene. Een ideaal middelpunt, een potentieel middelpunt — Majakov26) R. Guardini, t.a.p., blz. 168 e.v.
27) T.z.p., blz. 75.
) G. Marcel, Zijn en hebben, Utrecht, 1960, blz. 112.
29 P. Teilhard de Chardin, t.a.p., blz. 223 e.v.
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skij's volmaakte eindtoestand als mogelijkheid ! — is volstrekt onvoldoende.
Het moet werkelijk en tegenwoordig zijn. Wit Omega — de Ander — in de
hoogste mate tot zich kunnen trekken, dan moet hij nil al in de hoogste mate als
Persoon aanwezig zijn" 3 °). In Majakovskij's orientatie op de toekomst, die ook
hij ziet als een universele synthese van mens, mensheid en kosmos, blijkt dus
juist dit essentiele te vervallen, dat dit middelpunt, pas een levende werkelijkheid maakt: er voltrekt zich geen wezenlijke ontmoeting tussen de mens als ene
pool en het eindpunt als andere pool — enige bestemming van de mens —
omdat die tweede pool geen Ander-als-Persoon is.
Zo verloopt bij Majakovskij de doorbraak toch nog binnen datgene, waar hij
in feite uit wil. „Men kan de cirkel binnen tijd en ruimte zo groat nemen als
men wil, zij omschrijft toch nooit iets anders dan vergankelijkheid" 31 ). Daarom
doet zijn zelfmoord, in zoverre ze misschien 66k een laatste poging is uit eigen
kracht de grenzen van tijd en ruimte te overschrijden (nog in zijn afscheidsbrief
betuigt hij, niet ontrouw te zijn aan zijn „geloof") bij alle tragiek waarmee ze
omweven is toch ook denken aan de zelfmoord van Kirillov in Dostojevskij's
roman Demonen, die eveneens in volstrekte autonomie door wil stoten van de
tijd naar de eeuwigheid.
30) T.z.p.
31) T.z.p., blz. 225.

TONEEL TE ANTWERPEN

Aanhoudende
Neergang
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ooit een zonderling een geschiedenis van het theater in Vlaanderen gaat
schrijven, zal het seizoen 1962 - 63 te Antwerpen hem ongetwijfeld voorkomen als dat van de definitieve crisis in het officiele theater. De periodische
ontevredenheid, die bij een globale terugblik op de vorige seizoenen telkens
nog net onderdrukt bleef, heeft nu plaats gemaakt voor luidruchtige wrevel;
de onbehaaglijke prive-gesprekjes over hoe het is en hoe het zou horen, hebben
zich geconcretiseerd in fantastische projecten voor veranderingen in de structuur
van het Nationaal Toneel; aan een grondige hervorming is niet meer te ontkomen. Deze klachten en reacties maken dit seizoen voor de historicus wellicht
nog belangrijk, maar voor de jaarlijkse chroniqueur is het perspectief helaas
kleiner en armer, terwijl nog dient afgewacht of de hervormingspogingen zullen
slagen en inderdaad een andere era inluiden.
De malaise heerst trouwens op een breder vlak. Vroeger was er altijd nog de
drukte in de vestzaktheatertj es, die het volgen van het Antwerpse theaterleven
of en toe de moeite waard maakte. Maar de aarzeling om over te schakelen
naar een volprofessioneel theater en de inefficiente zakelijke leiding hebben
ook de kamermilieus aangetast. Soms wordt nog wel eens een vertoning op
niveau bereikt, maar dat schijnt meer aan het Coeval te danken; alles bij elkaar
zijn ook de randtheaters dit seizoen niet hoog aan te slaan. Het chide van de
puberteit? Structuurcrisis? Gearriveerdheid van sommige ex-avantgardisten?
Of de eeuwige TV-boeman ? De Antwerpse theatertjes leverden dit jaar eerder
achterhoede- dan voorpostgevechten. Vlag en wimpel zijn overgenomen door
andere steden: door Gent, waar het Arcatheater met een volhardende ijver voor
eigentijds of ongewoon toneel, maar ook met zeer grote financiele moeilijkheden vecht tegen de dood, en door een Brusselse groep, „Toneel vandaag",
waar onvolwassenheid of geobsedeerdheid nog steeds de stilaan verschaalde
Parijse vreemdelingen (Ionesco, Beckett, Arrebal) vertroetelen, al heeft dit
troepje beslist een eigen toon en zoekt het vlijtig verder naar een eigen stijl die
de programmatische voorkeur kan verantwoorden.
Toch is er in Antwerpen nog een regisseur die vertrouwen geeft in de
toekomst: Walter Tillemans. Een donkere jonge man, Slavisch type, met een
scherpe intelligentie en een concreet werkschema; een Brechtmaniak die o zo
graag Shakespeares koningsdrama's zou aanpakken; een van de zeldzame Vlamingen die nadenkt over de inhoud van zijn beroep en kunst, die het theater
analyseert en niet zomaar ondergaat; een estheet uit overleg en inzicht en niet
louter uit aanleg of sentiment; een regisseur die noodzakelijk zal groeien omdat
hij dat nu eenmaal nodig acht. Zijn activiteit timede hij totnogtoe tot op de
millimeter; vooral de jonge spelers, die zoals hij uit de Studio-rangen komen,
drilt hij met ijzeren hand en hij drijft hun spontaneiteit in de richting van de
rolexpressie. Over toneel praat hij met beheerste passie, met stokkende woordenvloed, met een wat remmende bescheidenheid, met monotonie in gebaar en
dictie. Hij is een kunstenaar die niet snijdend scherp is, niet helder of (nog
niet) schitterend, maar die houdt van introverte tussentonen, die zachtjes over-

950

TONEEL TE ANTWERPEN — AANHOUDENDE NEERGANG

schakelt en stoer zijn visie op een werk brengt, die niet in de eerste plaats dient
maar uit methodische instelling interpreteert, voor wie theater een levenshouding is en niet een broodwinning. Deze mengeling van intellect en gevoelerigheid is in onze toneelkringen zo ongewoon, dat Tillemans voorzichtig gewaardeerd wordt, maar nog niet algemeen als die geweldige belofte wordt beschouwd
die een hele generatie een stijl kan opleggen.
Bij het Nationaal Toneel regisseerde hij dit jaar Brechts De goede mens van
Se-Tsoean. Dat de vertoning over het algemeen niet zo best werd onthaald, was
meer te wijten aan het onbehagen dat bij onze mensen van Brecht blijft uitgaan,
dan aan ontoereikende zorg of durf. Omdat de directeur nu eenmaal graag alle
gezindheden in zijn schouwburg verwelkomt, moest Tillemans de onverbiddelijkheid van Brechts agitatorische boodschap wat ontscherpen, vooral in de
epiloog. De beruchte rhetorische vraag van het slot werd ontdaan van haar
doeltreffende onvoorwaardelijkheid en klonk zo bijna speels-frivool. Alleen de
interpretatie van de Songs bleek moeilijk: er werd te veel gegokt op het solistische element zonder de duidelijke illustratie in de tekst en de geest van het
drama te onderstrepen. De recitatieven legden weliswaar telkens de handeling
stil, zoals door Brecht voorzien, maar alleen in het „Lied vom achten Elefanten"
liep het motief van de veranderlijkheid van de maatschappij uit de dialogen in
de Songscenes over. Daar was trouwens ook een zuiver Verfremdungsmoment
aanwezig, toen de laffe Soen, de kapitalistische koelie, de ondermijnende hetze
en de staalharde klachten (verrukkelijk georchestreerd in een beklemmende
dril en sociologische Einfuhlung), die hij in een fictieve toneelrol normaal
moest onderdrukken, persoonlijk ging meezingen en zich ostentatief tot het
(te overtuigen) publiek richtte om duidelijk te demonstreren dat hier niet de
identificerende acteur maar de klassebewuste strijder instemde met de ideologische basistoon. Ook de comparsenrollen kregen een snoeperige presence: elk
nauwelijks gearticuleerd gevaar, iedere echte of schijnbare beweging, de individuele accentuering of het ensemblecachet verrieden een nauwgezette timing,
een invalrijke plastiek en een genuanceerde onderdanigheid, zodat deze schijnfiguren inderdaad uitgroeiden tot dat ,nameloze legertje van verschoppelingen,
dat het fundament tot Brechts opinie heeft geleverd.
Dat W. Tillemans ook Trompetten en tamboers van de Ier G. Farquhar uit
de Restauratieperiode heeft aangepakt, is niet te verwonderen. Brechts toon en
sociaalkritische tendens treden hier immers ook duidelijk op de voorgrond.
De sympathie met de weerlozen die tot de wapendracht worden veroordeeld,
vormt de kern van het stuk; de beter gespekten zetten zich pas in tegen de door
juridische haarklieverij mogelijk gemaakte onrechtvaardigheden zodra eigen
recht of bloed in de verdrukking komt; de gewone stumper mag lustig verrekken. De klassenstrijd is hier wel niet het belangrijkste motief, maar achter de
persoonlijke naiviteit der geronselden zit al onmiskenbare proletarische kritiek.
Niet echter om het historische relief heeft Tillemans het ding opgekalefaterd,
maar omdat hij er een thesis in terugvond, die hij nauwelijks hoefde aan te
dikken. De verspreide anti-weerplicht-accenten las hij samen tot een pacifistisch
drama: niet een smeekstuk dat met inzet van alle menselijke waarden om vrede
pleit, maar een agressief rekwisitoor dat herbewapening wil doen doorgaan
voor iets in se verkeerds. Deze consequenties liggen niet meer op het artistieke
vlak, maar in het Vlaamse theatermilieu is iemand die voor zijn prive-opinie
opkomt, erg zeldzaam. Het gevaar schuilt natuurlijk in de eenzijdigheid van
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zijn versie, die bovendien thematisch gediend wordt door gevoelspathetische
effecten, ongetwijfeld oprecht maar ideologisch niet terzake. Volkomen barmonierend met zijn opzet, zocht Tillemans dan ook geen individuele heldendaden maar ensemblegeest; hij bereikte die door de analytische taferelen netjes
te laten samenlopen in een bewuste synthese, waar het hem immers van of de
aanvang om te doen was.
Af en toe versmaadt het Nationaal Toneel ook het sterrentheater niet. Gastregisseur Kris Betz (vroeger KVS-Brussel, thans Vlaamse Televisie) plaatste
Helene Van Herck als Serafina in T. William's De getatoaerde roos. Dit
drama van de naleve heidense Siciliaanse, gestrand langs de boorden van de
Mississippi, de oervrouw die het sexuele instinct als levensbeginsel huldigt, is
een brok zware confectie met motieven van F. Garcia Lorca en met verschaalde
zuidelijke grapjes; het stuk maakt luidruchtig aanspraak op een zuivere natuurlijke adem, maar in waarheid staat het erg dicht bij een geperfectioneerde farce.
Voor een tragische klucht mist het de hardheid en de eenzijdigheid van de
vertekening, en voor een levensecht volksstuk met gezonde melodramatiek
ontbreekt de menselijke doorsnee. De virtuositeitsprestatie, waarop K. Betz
mikte, verdraagt dit stuk intrinsiek wel, maar helaas was alleen de roerende
stevigheid van de inspanning opvallend, zodat de vitaliteit uitbleef waardoor
pas het klamme klimaat ontstaan kan. Hoe eruptief, hoe temperamentvol, hoe
hardschreeuwerig H. Van Herck haar furie ook aanzette, de tranerige convulsies, de gymnastische scheldpassages en de hardhandige smijtbeurten met de
rekwisieten brachten nergens de noodzakelijke innerlijke gloed en passie, die
jets kunnen redden van de opzettelijke vurigheid.
M. Frisch' Andorra was een vertoning waarop men met genoegen kan terugkijken, maar dit was slechts in beperkte mate aan regisseur M. Balfoort te
danken. Een goed punt was, dat dit "Model" niet op voorbeelden uit het
directe verleden gebaseerd werd, maar integendeel akelig-juiste accenten legde
op de ondergeschikte rollen. Het gaat bij Frisch immers niet om de als Jood
aangeziene Andri, maar om de anderen, de inwoners van het toneelstaatje
Andorra, de medemensen, en dus am ons, de hele wereld die door haar houding
of gebrek aan houding precies dergelijke rampen mogelijk maakt, er in zekere
zin om vraagt. De misdadiger in Frisch' stuk is niet de jodenexpert, niet de
bezetter, in wie iedereen direct de toespeling herkent; de werkelijke moordenaars zijn wij, die de eigen rust verkiezen boven de inzet voor de medemens,
die de Mens zonder bezwaar, zonder opzien en met achteraf nog een pasklare
vrijspraak bij de hand verwaarlozen. Het onderwerp van dit stuk raakt onze
hedendaagse tijd in de kern en stijgt er tegelijk, door de hoge vlucht van
menselijkheid en boodschap, bovenuit, zodat de anecdotiek louter vulsel kan
blij ven.
Balfoort beging de fout, nauwelijks interpretatieve accenten te leggen en de
verantwoordelijkheid voor de analyse de toeschouwers toe te schuiven. Daarin
gaf hij blijk van een te verregaand vertrouwen. Ook voor andere verminkingen
was de regisseur verantwoordelijk. Zo knipte hij de hoogst belangrijke scene
waarin soldaat Peider bij Barblin binnendringt, waardoor de houding van het
jonge meisje gecompromitteerd werd. Zo plaatste hij op de ondergeschikte
rollen van meubelmaker, waard en pater de mindere talenten, wat het samenspel wel niet schaadde, maar alle onverbiddelijkheid ontnam aan de belangrijke
demasque-biechten. Maar gelukkig was er de monumentale Andri van Wies
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Andersen, een acteur die barst van aanleg en koele expressiviteit, maar nog niet
die regisseur heeft ontmoet die zijn tics en momenten weet te bundelen tot een
hechte prestatie. Hij startte blij, gelukkig, positief tegenover het leven en ging
zich geleidelijk innerlijk afzonderen, veeleer dan zich in de oppositie terug te
trekken. De verbittering zonder redding, de existentiele vereenzaming, gesuggereerd door zijn hele lichaam, spraken uit elk underacted gebaar en bleven
toch in ieder klemtoontje van de eentonige spreekzang fijnzinnig geschakeerd,
waardoor hij in zijn ijzig cynisme en koele intelligentie die sprakeloze intensiteit
bereikte die zijn figuur uitbalanceerde tot moderne tragiek. Hilde Uitterlinden,
een jonge actrice die dreigt kapot te gaan aan goedkope erotiek in onbenullige
blijspelletjes, evolueerde hier als Barblin van de sensuele nimf tot het nog te
jonge vrouwtje dat aan de realiteit bezwijkt, grandioos afgerond door de hachelijke waanzinscene. Deze soli gaven aan de schommelige visie van het stuk wat
de regisseur er niet aan had weten op te dringen.
Het Nederlands Kamertoneel ging ijverig bloemlezen in de ldassieke toneelletterkunde en ontstofte het op het continent weinig gespeelde Ben Jonson-stuk
De Alchemist, in een kwajongensachtige, vulgaire maar efficiente bewerking
van de jonge Vlaming G. Van Vrekhem. Adaptatie was inderdaad geboden,
aangezien het ondermaanse van alchemistische goocheltoeren en het spokerige
van zwoele terminologie en onderbelichte retortenkluizen thans niet eens meer
folkloristisch aandoen. Er was echter het randmotief van de lichtgelovige doorsneemens, die door een stel geniaal geinspireerde boosdoeners in het spreekwoordelijke ootje wordt genomen. En deze argelozen, dommeriken of geniepigerds werden door regisseur Cas Baas in zwaar satirische maar dankbare grilligheid uitgebuit. Theatergenoegen viel er ook te beleven aan de sympathieke
olijkheid van de oplichters, die het seniele kruideniertje, de sensuele parvenu,
de muffe modejonker en de groezelige pennelikker ongenadig aftakelen, tot
vlugvlug bij het slot de moraal het halen moet en het kwaad, zij het moeizaam,
aan de verwachte straf geraakt. Deze humor met dubbele bodem, waarin zowel
gefopten als foppers aan het wel zeer korte eind trekken, geeft meteen de toon
van het hele stuk: dynamische deugnieterij, fanatische typering, irriterende eenzijdigheid, een stalenboek van overbelichte karikaturen. Een extrasaluut verdiende het ingenieuze decor van Tom Payot, dat bij gebrek aan ruimte handig
de hoogte was ingewerkt, sfeer en temperament dicteerde, oneindige variatie in
het scenische holderdebolder oplegde met behoud van zelfstandige kleur en
charme, dienend in de satirische grondtoon en pittig door het pittoreske detail.
Zoals elk jaar presenteerde ook dit seizoen het Elckerlyc-genootschap het
meest kieskeurige theaterprogramma te Antwerpen. Niet alle vertoningen waren
voltreffers, maar de dosering van buitensteedse gezelschappen en de heterogeniteit in stijl en thema maken het aanbod van deze uitkoopvereniging altijd
belangrijk. Uit Nederland kwam Ensemble met het springlevende Naar het U
lijkt van W. Shakespeare en het mysterieuze Hendrik IV van L. Pirandello,
beide met de attractie van de uitgeweken Vlaming J. Schoenaerts; tevens
Theater (Arnhem) met M. Andersons koele Koningin Elisabeth, en het Nieuwe
Rotterdams Toneel met J. Anouilhs morbiede Medea en E. O'Neills propvolle
eenakter Hughie, terwijl de Nederlandse Comedie met C. Goldoni's amusantkritische Botteriken propagandatoneel voorstelde. Franstalig toneel in nogal
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klassiekerige roerloosheid brachten het Theatre du Parc (Brussel) met H. de
Montherlants Le Cardinal d'Espagne en het Theatre Royal des Galeries (Brussel) met Moliêres Misanthrope. De KVS (Brussel), die door het Antwerpse
stadsbestuur steevast geweerd blijft, bewees zijn flinke vooruitgang vooral in
J. Osbornes Luther, maar viel minder gaaf en homogeen uit in G. Bernanos
Dialogen der Karmelitessen, terwijl E. Labiches Strooien hoedje slechts een
aanleiding was tot tuchtloos gestoei en onstuimige dorpsjool in een slechts
zelden beschaafde stijl.
Luther van J. Osborne dient zich aan als een historische documentaire,
waarin opvallend weinig eigen vinding is verwerkt. De bedoeling ligt echter
duidelijk in de selectie van de biografische fragmenten en de vraag dringt zich
op waarom Osborne belangrijke incidenten (b.v. de ontmoeting met de Rijksdag te Worms) zo weinig relief heeft gegund. Het antwoord hangt samen met
Osbornes Luther-interpretatie. Hij wil de innerlijke mens uitbeelden, maar door
een al te eenzijdige nadruk op de hygiènische storingen, beweegt de argumentatie zich pijnlijk op het fysisch-neurotische vlak. Belangrijk, al was het maar
om het thema, is het toch maar een matig goed, niet eens overdreven handig
en commercieel stuk, met nog net genoeg opstandigheid en onnette woorden
gekruid om er de hedendaagse school in te herkennen. Compositorisch vallen
de groepstaferelen zwak uit in dialogering, maar overtuigend, obsederend,
existentieel zijn de tête-a-totes; daarin moduleert hij boutades en karakter,
veralgemening en egocentrisme, gedragen door een stoere beeldspraak, terwijl
ook de grote monologen gericht blijven op de binnenkant van het thema.
De Oostenrijkse gastregisseur Robert Freitag heeft aan Osbornes tekst wat
gedokterd, om principiele redenen. Blijkbaar verschilden Osborne en Freitag
(die evangelisch is) sterk van mening over Luthers betekenis. Terwijl Osborne
Luther ziet als revolutionair in de religiositeit, verschoof Freitag de klemtoon
naar de religieuze mens, die revolutionair moest worden om zichzelf ongeschonden te houden. Hoewel Osborne het portret, ondanks het fragmentarische
legwerk, toch compact heeft gehouden, wees Freitag deze soliditeit of en hij
plaatste Luther in het teken van de twij fel, niet eens alleen aan de juistheid van
zijn nieuwe stellingen, maar zelfs aan de zekerheid van zijn roeping tot priester.
Met deze interpretatie bood hij Senne Rouffa.er precies dat wat deze verbeten
karakterspeler nodig heeft: precisie in de twijfel, kracht in de zelfbevestiging,
inzicht in de ambivalentie van zijn held. Onder de bezeten tonen van zijn
getourmenteerde Luther, haalde Freitag zijn visie er kordaat door: in een overwegend katholiek milieu de thesis vooropzetten dat deze subliem-godsdienstige
Luther op een jammerlijke manier voor de verdieping van het christelijke geloof
verloren is gegaan.
Verder kreeg Antwerpen twee creaties van Vlaamse toneelstukken: Persoonlijke motieven van V. Van Kerkhove door de KNS, en Het huis van K. Van
Deuren door het Laboratorium voor Vlaams Toneel.
V. Van Kerkhove, al bekend als romancier, stelde hier zijn eerste rechtstreeks voor het theater ontworpen stuk voor, dat, zoals zijn ander werk, wortelt
in de thematiek van het christelijke existentialisme. In sterke karakterconstrasten
vormen de geloofscrisis van een darwiniaans bioloog en de religieuze radeloosheid van een missionaris slechts de aanleiding tot een gedialogeerde discussie
over de vormen en de inhoud van het hedendaagse geloof. Het geprefabriceerde
58
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motief kon zijn opzettelijkheid, zijn denkconstructie niet verloochenen, en de
constiperende overvloed hinderde de evenwichtige ontwikkeling van het belangrijke kernthema. Thematisch voldoende fris, dramatisch opvallend krachtig,
was deze eersteling toch een belofte en boekte de Vlaamse toneelletterkunde
toch een datum.
Het LVT is een groepje vlijtige spelers, niet eens semiprofessioneel, dat
uitsluitend Vlaams werk programmeert. Zelden geeft deze kordaatheid reden
tot waarderende adjectieven, noch om het geboden werk noch om de uitbeelding. Met Het huffs, een abstract-religieus spel van K. Van Deuren was dat
plotseling anders en een groot deel van deze prestigewinst kwam dan ook toe
aan de debuterende regisseur R. Van der Veken. Het Huis van de titel is dat
van de H. Schrift, het Huis van God, die in elke ziel woont en waarin de
menselijke tekorten en overvloeden samenvloeien tot een harmonische eenheid.
Deze veiligheid in de Heer kan slechts bereikt warden door het bewustworden
van zichzelf, door het uitvechten van de innerlijke en uiterlijke conflicten, door
het geengageerde accentueren van de eigen persoon in het contact met de
medemens; slechts wie de tegenstelling tussen individu en gemeenschap overwint, kan opgaan tot God. Deze tocht is door Van Deuren uitgebeeld in een
allegorie, die geen duimbreed toegeeft aan een gemakkelijke fabel. Oak de
regisseur trachtte niet kost wat kost speelscenes te brengen, hij liet het thema
essentieel een verhaal blijven van bewustwording. Hij richtte alles op de woordregie, waarmee hij wonderlijke ,resultaten bereikte. De cerebrale inslag van het
onderwerp werd even gelukkig opgevangen door de decorontwerper H. Denkens,
die met enkele grijseentonige transparante vlakken een geometrisch milieu
opstelde en dit door middel van lichtpunten bespeelde als gold het een extrapartner. De lichtj es werden trouwens niet zomaar lukraak aangebracht am iets
meer relief in het religieuze bewustzijnsproces te brengen; ze doken telkens daar
op waar beeld en woord met het licht samen een schakelpunt in het thema
aanduidden.
Het EWT, dat de vorige seizoenen met de meest literaire avantgarde voor de
dag kwam, is dit jaar definitief overgegaan naar het burgerlijke repertorium.
Het ontdekte de Oostenrijker Adolf Opel en een serie Italianen, alien met
eenakters en goaide daar zeer slordige Pintertjes tegen aan. Op zichzelf is hun
programma lang niet kwaad, maar de zorg, de instudering en het voorradige
talent blijven onder de maat, terwijI ze zich in niets van gezond burgerlijke
schouwburgj es onderscheiden. Blijkbaar is ook daar de kans verkeken om een
eigen stijl uit te werken, en deze constatering geldt voor bijna alle kamertonelen
en vormt meteen het onbatige saldo van meer dan tien jaar laboratoriumwerk.
Dan stelt het Fakkeltheater het beter, als we abstractie maken van de nog erg
amateurige voorstellingen. Maar dit socialistische troepje, samengesteld uit
mensen uit het syndicale onderwij smilieu, volgt tenminste een consequente lij n
met J. P. Sartre, L. Kruczkowski, B. Brecht, afgerond met een opkikkerende
J. Mortimer. Hun nogal luidruchtig geafficheerd engagement is niet zo dadelijk
bij het publiek op te vangen, maar wellicht zijn daar jaren voor nodig. Als ze
nu ook nog de artistieke kwaliteit kunnen verenigen met hun politieke en
ideologische voorkeur, dan zit er ook theatraal iets in.
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Ambivalentie
van het heroisme
B. F. VAN VLIERDEN

„De onbillijkheid van Gods wil had hem met fysieke scherpte gekrenkt,
had de trotse, vereenzaamde verbittering gevoed, de teelbodem van zijn
integriteit die niet een moeizaam bevochten en gehandhaafde levenshouding
was geweest doch een bekrompen zelfbedrog, een vorm van ontsnapping
uit de angst om het leven vol te ondergaan, om niet aan een zinloos
schuldbesef gekwetst te worded'. (De Verraders, p. 232).

DE

nieuwe roman van Piet van Aken verrast alleszins door de keuze van het
onderwerp: op zeer doorzichtige wijze herinnert de kern van zijn verhaal
aan gebeurtenissen uit 1940, de aanhouding van vermeend staatsgevaarlijke
personen waaronder Joris van Severen, de uitlevering (?) aan Franse militairen,
en de moord op deze mensen in de ochtend waarop de Duitsers reeds het
stadje binnenrukten. Dat de hoofdfiguur in de roman Clemens Boodt heet is
zelfs Been alibi. Het ligt voor de hand dat het Piet van Aken niet te doen was
om een soort rehabilitatie van Van Severen, het verschil in levensbeschouwing
is immers te groot. Overigens, al komen er een reeks politieke gesprekken voor
in deze roman, men kan nauwelijks beweren dat het de auteur om de politieke
figuur te doen is geweest, zelfs indien de (niet helemaal verantwoorde maar
inslaande) titel zulks kon suggereren. In de figuur van Clemens Boodt is het
de schrijver blijkbaar te doen geweest om een psychologische, ten dele zelfs
fenomenologische studie van de integere leider van een politieke formatie die
vooral belang hechtte aan, en opviel door de uniform. Het heeft ongetwijfeld
een dosis wijsheid en zelfbeheersing gevraagd van de auteur, om niet in een
gemakkelijk antifascisme terecht te komen, maar daardoor is zijn boek een veel
sterker en beter wapen geworden tegen elke vorm van fascisme. De psychologische zij de van het boek verdient wel de nadruk, en het klinkt een beetje als
een wettiging voor de auteur zelf, wanneer hij zijn meest sympathiek personage,
de rijkswachter Rogiers, tot Boodt laat zeggen: heb een zwak voor de
ondeugden die ik daarnet opsomde . . . . En op een of andere manier trof je me
als een man die niet van zijn verleden loskwam. Tezamen met die ondeugden
vormt dit een fascinerende combinatie". (p. 155)
Is het een Coeval dat deze roman, die als pretekst het geval Van Severen
neemt, biina terzelfder tijd verschijnt als die andere roman, van Hugo Claus,
waarvoor ook dezelfde figuur, zij het dan vooral door de tussenpersoon „Crabbe", model heeft gestaan? Of is dit samentreffen te wijten aan het fejt, dat van
Severen in zekere zin weer „in het nieuws" is gekomen, niet alleen door het
boek van De Bruyne, maar ook door niet miskenbare tekenen van een heropflakkering van fascistische tendensen bij een zich bedreigd voelend burgerdom?
We mogen die vraag hier gerust in het midden laten, en er ons toe beperken
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vast te stellen, dat Claus en Van Aken op zeer verschillende manier omspringen
met de figuur van de „leider". In De V erwondering van Claus speelde de bijna
mythisch voorgestelde held zowat de rol van het ideale oerbeeld waarmee de
zwakke leraar zich wenste te identificeren, nadat hij „de snotaap" de rug had
toegekeerd. (Wat hem psychisch misschien had kunnen redden, maar wat
eigenlijk zijn ineenstorting blijkt te hebben teweeg gebracht). In De V erraders
geschiedt bijna het omgekeerde: het „type" van de leider wordt daar genadeloos
onderzocht, of liever, maakt er een katharsis door, totdat uiteindelijk de mens
naakt en eerlijk een offerdood tegemoet gaat. Claus mythologiseert de figuur,
Van Aken „entmythologisiert" de held. Of zo men wil: de eerste beproefde
door identificatie met een heldentype een soort dieptepsychologische therapie,
de tweede laat de held een psychologische en morele zuivering doormaken. De
dichter laat een psychologisch onvolwassene pogen een held te worden, de
romancier ziet in het heroisme zelf een soort onvolwassenheid, en laat de held
opnieuw een gewoon mens worden.
Zijn de feiten die in de roman van Piet van Aken betrokken worden vaak
historisch, de personages waarmee hij Boodt omringt worden nogal systematisch rond hem opgesteld. Ze staan steeds met twee gegroepeerd: er zijn twee
rijkswachters, de .brutale Smolders en de beschaafde Rogiers, er zijn twee communisten, Smieders en Berens, twee vrouwen, Louiza Smieders en Edwina
Demens, twee „burgers": een notaris en een priester, twee joodse vrouwen, die
echter wat vaag blijven. Telkens wordt de wit-zwart techniek (in psychologische
zin) nogal strak toegepast: de eerstgenoemde is nogal eenzijdig hard afgeschilderd, de tweede is telkens menselijker en ook meer gesloten. De auteur laat
Boodt dat allemaal samenvatten waar hij schrijft: „Hij probeerde zich in te
beelden hoe de verschillend geaarde gevangenen zich onder het verhoor zouden
gedragen: de apathische priester, de nerveuze notaris, de gesloten, argwanige
Berens, de aggressieve Smieders en zijn provocante, brutale zuster, de ongenaakbare Edwina Demers. En ikzelf, dacht hij terloops, haast onverschillig ."
(p. 208). Deze antithetische opstelling blijkt wellicht wat te schools en schetsmatig, maar ze geeft aan de roman een hecht stramien, mede doordat ze in
overeenstemming is met het inwendige drama dat zich in Boodt afspeelt. Zo
krijgt het boek ook een soberheid en een dynamische spanning die De Nikkers
met een nochtans veel meer gestoffeerde uiterlijke actie, — o.i. overtreft.
Een ander compositorisch aspect dat tot deze hechtheid bijdraagt is de
indeling, in drie afgeronde en compacte hoofdstukken (I. Mortiers, II. De
Anderen, III. Boodt), die beantwoordt aan de noodzakelijke afwikkeling: de
aanhef is de shock die Boodt opdoet wanner de wagen, waarin hij gevankelijk
wordt weggevoerd gemitrailleerd wordt. Half versuft nog trekt hij de uniformj as aan van zijn dode bewaker, de rijkswachter Mortiers, en tot op het einde van
het tweede deel zal hij voor „de anderen" en voor zichzelf voor „Mortiers"
doorgaan. In het eerste deel biedt dit het voordeel dat hij een reeks mensen
over „Boodt" hoort spreken, terwijl in het tweede deel zijn (onbewuste) vermomming stilaan doorzichtig wordt. De herkenning nadert traag maar onafwendbaar, en bij een bombardement in Oostende ontdekt hij, dankzij een nieuwe shock ( !), zijn eigen identiteit. En hij levert zich als „Clemens Boodt" over
aan de rijkswachters, met wie hij als „collega" was meegereisd. Het derde deel,
hij is dan zelf een gevangene, brengt dan de katharsis mede en het uiteindelijke
inzicht in zichzelf.
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Men ziet al onmiddellijk in, welke mogelijkheden de aldus opgebouwde
intrige biedt. Voor het psychologisch zuiveringsproces al hierom, dat Boodt zelf
zich aanvankelijk als het ware van buiten uit, met andermans ogen leert
bekijken, vooraleer hij ertoe gebracht wordt, eenmaal weer „zichzelf", te boren
naar de kern van zijn eigen wezen. En het is een van die gelukkige vondsten die
een boek goed maken, dat de uiterlijke handeling, n.l. de verwisseling van de
uniform bij de aanvang, zo volledig in overeenstemming is met de innerlijke
dynamiek van het boek. Want zo zien we geleidelijk doorheen het boek, zelfs
met een zekere nadrukkelijkheid, een psychologie van de „uniform" ontstaan,
die zoiets is als de materiele zijde van de psychologie van het heroisme. Want
in zijn psychologische en morele katharsis maakt de leider zich los van zijn
uniform en van zijn strakke levenshouding, die inderdaad te zeer „houding"
was, geen „verschijning" maar een „vermomming" (cfr. het motto boven dit
artikel). Psychologisch wordt het ambivalente heroisme overigens nog gesplitst
in een ambivalent rigorisme tegenover zichzelf, en een even ambivalente ambitie
naar buiten. Beide zijden van de roman: de ambivalente uniform en het ambivalente herolsme zullen we achtereenvolgens vluchtig belichten.
Reeds bij de uniformverwisseling komt met een vreemdsoortige ironie de
vaststelling naar voren, dat het er niet op aankomt welke uniform men draagt
(hier, en zuiver psychologisch natuurlijk!), zodat het feit als dusdanig, „een
uniform aan te hebben" zuiver, bijna fenomenologisch, gesteld. wordt. Het is
bijna vanzelfsprekend dat de uniformjas paste (en niet alleen om de intrige
materieel aanneembaar te maken): „Hij trok ongehaast de jas aan, stelde zonder
verbazing vast dat hij hem als gegoten zat terwijl hij de Lange rij knopen dichtreeg met vingers die rustig en zonder weifelen naar een vertrouwd gebaar
plooiden. Het schuren van de hoge, nauwsluitende uniformkraag hinderde hem
niet". (p. 12) Er spreekt hier uit elk woord niet alleen de materiele overeenstemming, maar veel meer de psychologische vanzelfsprekendheid waarmee
Boodt van uniform verandert: ongehaast, zonder verbazing, rustig en zonder
weifelen, vertrouwd gebaar, hinderde niet. „Met fysieke scherpte" wordt hij
„de vertrouwdheid van het uniform gewaar". (p. 12) Wanneer op de volgende
blz. gesproken wordt over „het passend uniform" dan slaat dat evenzeer op de
fysieke als op de psychologische „vertrouwdheid" met de uniform.
Er is een fysieke ervaring van de uniform (wat al veel meer is dan het materiele feit dat ze „als gegoten" zit), die reeds op de psychologische anticipeert en
er slechts een neerslag van is: herhaaldelijk wordt de uniform ervaren als „een
tweede huid" (p. 22, p. 33, p. 46, p. 76, enz.), een „huid zonder zenuwen"
(p. 22) — en dat stelt de vluchtende gerust — en „toch niet helemaal zonder
zenuwen" (p. 29) — en dat stelt de mens in hem gerust —. Want de uniform
is op de eerste plaats een bescherming, zo lijkt het, van de eigenheid tegenover
de dreigende buitenwereld: ze is „een harde bolster" (p. 198) zij het (wat
later) een „bolster van valse trots". (p. 244) Ze is ook een „panster" (o.m.
p. 119 of ook nog een „stolp" (p. 238), de „stolp van zijn integriteit".
(p. 214) Men ziet reeds de spanning aan de dag treden tussen twee aspecten:
valse trots, integriteit, waarin heel de ambivalentie van de uniform besloten
ligt. Deze ambivalentie wordt op verschillende vlakken gesitueerd: psychologisch, moreel, en sociologisch.
Psychologisch kan men de uniform van zeer uiteenlopende richtingen bekijken. Zo noemt Rogiers zijn ruwe collega Smolders: „De ideale uniformdrager"
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zei Rogiers ironisch. „Veel spieren en weinig Brij ze materie. En nooit met
zichzelf overhoop". (p. 95) In deze kritische uitlating wordt reeds een positief
element tegen een negatief gesteld: een inwendige eenheid die echter weinig
moeite kost, gezien de elementaire psychologie van de uniformdrager hier. Over
Boodt-Mortiers oordeelt Rogiers heel anders: „Het uniform ging (sic !) je wel,
maar niet het baantje. Je straalde latente integriteit uit, hoogmoed, averechtse
frustratie, om die uitdrukking nogmaals te gebruiken". (p. 15 5) Eens te meer
een spanning, doch op een veel hoger vlak: geen primair hier, maar een integer
man, die echter hoogmoedig en gefrustreerd is. Vroeger had de pseudo-Mortiers
reeds over zichzelf gezegd: „Ik heb het plichtsbesef in het bloed. Ik ben
vergroeid met mijn uniform; de ideale dienstklopper". (p. 130) De zuiver
idealistische kijk op de uniform wordt hier echter in de staart lichtjes geironiseerd.
Men kan het psychologisch aspect overigens niet helemaal losweken van het
morele aspect. Bijna onmerkbaar vervloeit het ene in het andere waar MortiersBooth over de primaire Smolders denkt: „Lui als Smolders mocht hij niet.
Ze droegen hun uniform als een camouflage van hun bekrompenheid; hun
zelfingenomenheid was in potentie sadistisch. Ze speelden hun uniform tegen
de buitenwereld uit terwijl ze zich er achter verschansten, als een maniak achter
zijn zwaaiend wapen". (p. 89) In zijn kritiek op die immorele exploitatie van
de uniform belicht hij dan toch weer de positieve mogelijkheden die de uniform.
biedt: „Hij was een schande voor het uniform dat hij droeg. Het uniform hoefde hem daarom niet gevoelloos te maken, . . . ,maar het moest hem de kracht
geven zijn opwellingen in te tomen Doch hij (Mortiers) betrachtte de
nodige billijkheid, de sexeloze, onthechte gevoelloosheid die het uniform hem
oplegde, de rechtvaardiging zonder vertedering". (p. 106) De „waarde" van
de uniform voor de persoonlijkheid ervaart Mortiers-Boodt aan den lijve wanneer hij, na zijn identificatie, de uniform moet uittrekken: „Het was vreemd,
dacht Boodt, hoe een man zijn persoonlijkheid verloor wanneer hij zijn kleren
aflei". (p. 194) Dat slaat dan wel op êlke kleding, maar het wordt door Boodt
zelf onmiddellijk in verband .gebracht met zijn „theorie van de uniform".
Het is echter op de eerste plaats, zij het niet uitsluitend, het sociologisch
aspect van de uniform, dat hem, als de „leider" van de formaties, zo vanzelfsprekend had beziggehouden. Luistert naar de theoreticus: „Zoals hij ergens in
zijn eerste boek geschreven had: dat je een soort gelijkschakelende persoonlijkheid in het leven kon, roepen als je een groep mensen in hetzelfde uniform stak.
De psychologie van de gelijkschakeling, had hij het hoofdstuk getiteld, en hij
had angst en gewelddadigheid aangegeven als noodwendige hulpmiddelen.
Maar hij had het proces louter abstract bekeken, begreep hij nu; hij had een
positief doel voor ogen gehad, een verticals gelijkschakeling (sic!) die in wezen
een verheffing was, die op zichzelf waardeloze enkelingen met het gezag van
het idealisme bekleedde, ze boven hun eigen beperktheid uitstiet". (p. 194 195). Dit is duidelijk de sociaalpsychologische dimensie van de uniform. Maar
we vinden hier ook het duidelijkst de ambivalentie ervan terug, tot in de paradoxale formulering van de „verticale gelijkschakeling". De uniform kan gelijkschakelen en verheffen, nivelleert naarboven en naarbeneden. Het ligt voor de
hand dat de leider Boodt vooral de positieve zij de daarvan wilde zien, en in de
uniform niet alleen het uitwendig kenmerk zag, maar de kracht zelf, de bron
van psychologische eenheid, van morele integriteit, van sociale verheffing.
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Doch wat Boodt ook denkt over de uniform, het is duidelijk dat deze in
laatste instantie voor hemzelf belangrijk was, en dat de „waarde" die ze voor
hem vertegenwoordigde uiteindelijk aan zijn eigen psyche en zijn eigen persoonlijkheid moest getoetst warden. Zo begrijpt men dat de integriteit, de onthechting, de ongenaakbaarheid en alle andere psychologische, morele en sociale
waarden door hemzelf zullen onderworpen worden aan een pijnlijke kritiek, die
overigens met zijn eigen zelfkritiek samenvalt. Wanneer Boodt tot het inzicht
komt, dat zijn „houding" in het leven een subtiel zelfbedrog betekend beef t, dan
ligt het voor de hand dat ook de uniform, die zoiets was als de uitwendige
karkas van die „houding", in deze ontwaarding betrokken wordt. Het kon bijna
niet anders of de ambivalentie van de uniform was maar de uiterlijke concrete
verschijning van de spanning die er in Boodts persoonlijkheid werkzaam was
tussen wat hij naar buiten wilde schijnen en wat hij eigenlijk was. De fenomenoIogie van de uniform als uitwendigheid, als „het uiterlijk", loopt daarom
parallel met de psychologie van de „houding" waarin, achter de bewuste
verschijning.... de schijn geleidelijk doorzichtig zou worden, en als „maar
schijn" erkend.
Dit zelfonderzoek van Boodt begint begrijpelijker wijze met het afleggen
van de uniform, en het is begrijpelijk dat, in tegenstelling met de theorie van
de uniform die overwegend in de eerste helft ter sprake komt, de inwendige
confrontatie van Boodt met zichzelf haar beslag zal krijgen in de tweede helft
van de roman. De tweede verwisseling van kleren is daarom het eigenlijke
keerpunt van de roman, en valt, als onmiddellijk gevolg, samen met de reintegratie door Boodt van zijn eigen persoonlijkheid. Zo zitten beide aspecten,
inwendig en uiterlijk, integriteit en uniform, aan elkaar vast tot in de knoop
zelf van de roman. (Wat mede zijn strakke cohesie mag verklaren.)
Dit sluit niet uit dat Boodt reeds als Mortiers, in het eerste deel, met zichzelf
geconfronteerd wordt a.h.w. van buiten uit, door de blik van anderen. Zo zegt
de dokter over Boodt aan Mortiers: „Ik dacht toen dat hij een politieke arrivist
was die niet over zijn collegementaliteit heen was geraakt. Een halve lunatieker
die zijn eigen exaltatie en die van zijn volgelingen in paramilitair gedoe afreageerde. Later las ik een en ander van en over hem, dat mijn oordeel milderde".
(p. 25) Alleszins wordt hier reeds door de dokter een betrekking gelegd tussen
het „paramilitair gedoe" en de exaltatie, die eigenlijk een vals gevoel is, het
genot van het gevoel om het gevoel. De luitenant Wouters van zijn kant legt
het verband tussen integriteit en fanatisme, en wijst daardoor op de negatieve
zijde van de integriteit: „Integriteit is een ondeugd, Mortiers. Je kan ze slechts
handhaven met blind fanatisme". (p. 38) Er wordt daarbij gesproken over de
fatale of liever noodzakelijke kortstondigheid van de integriteit, wil ze niet in
verbittering afglijden, en in die kortstondigheid is ze verwant aan de exaltatie:
„De zeldzame integere mannen zijn dezen die jong gestorven zijn". (p. 38)
Hier klinkt deze uitlating nog onschuldig, laten we zeggen theoretisch, maar ze
krijgt verder veel groter belang, omdat Boodt dan precies om zijn integriteit
bewust naar de dood zou gegaan zijn, als held of martelaar, indien hij zichzelf
op dat ogenblik niet zou hebben doorgrond.
We komen met deze categorieèn als integriteit en rigorisme regelrecht in het
geestelijk landschap van Duribreux terecht. (Wat een verrassing!) Men leze
b.v. wat Rogiers over Boodt dacht nadat hij zijn boek had gelezen: „De schrijver intrigeerde me. Uit wat hij schreef, trad hij me tegemoet als een man met
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rigoureuze opvattingen over het plichtsbesef. Op dit punt was hij onbuigzaam,
wanneer het hemzelf of zijn volgelingen betrof. Maar voor anderen, zijn zogezegde tegenstrevers naar geest en opvattingen, . . . . spreidde hij een soort kleindunkende welwillendheid ten toon, een te veel aan begrip. Alsof hij de volmaaktheid uitsluitend voor hemzelf en zijn getrouwen nastreefde, ze omzeggens
wilde monopoliseren. Het trof me als een vorm van jaloersheid, een averechtse
frustratie". (p. 133 enz.) Hier zitten we in de wereld van het bewuste heroisme
als levenshouding, waaraan Duribreux een reeks romans heeft gewijd. (Zie
Streven, juni 1957.) Men herkent de ganse terminologie, maar dat neemt niet
weg dat de houding van beide auteurs totaal verschilt: Duribreux verdedigt het
heroisme, en verzet zich tegen degenen die daarin al te geredelijk de schijnheiligheid, of het farizeisme zouden willen vinden; maar voor Van Aken is het
er precies om te doen, het (onbewuste) zelfbedrog van zulk een heroisme aan
te tonen. Rogiers (supra) sprak in dat verband reeds van frustratie. (p. 155)
Edwina Demers — Boodts geestesverwante voor wie hij voor de dood genegenheid vindt — noemt het in een vertrouweliik gesprek gewoon: „vervalsing" (p.
175), waar Boodt van zelfsublimering sprak. „Niemand leeft bij idealisme
alleen. Je trof me als een man die het probeerde omdat hij op de vlucht was
voor iets". — „Ja" zei Boodt. „Toen ik het boek schreef was mijn vrouw aan
het sterven. 1k begrijp nu dat ik aan mezelf probeerde te ontkomen". (p. 176)
Tussen beide polen: sublimering en vervalsing, ligt de heroisering van zichzelf
besloten, en deze is dan uiteindelijk ook ambivalent.
Het sociale verband van die heroisering van zichzelf mondt bijna uiteraard
uit in de ambitie. Had Boodt de sublimering naar het heroisme toe voor zichzelf
nodig, we komen er in het slot nog op terug, de sociale dimensie daarvan, of
zo men wil het actief naarbuiten treden van het persoonlijk heroisme valt samen
met de ambitie, en maakt deze even problematisch. Zo dekt de ambivalente
uniform een ambivalent heroisme waarvan een ambivalente ambitie slechts de
actieve veruitwendiging is. Het grijpt allemaal zuiver in elkaar. Er wordt over
deze zijde van het probleem enkele bladzij den gepraat, die nogal theoretisch
kunnen klinken, en die tot de dorste van de roman behoren. Doch in de gehele
kontekst kon het verhoor door een Franse officier niet gemist warden, en het
speelt een belangrijke rol in Boodts autokritiek. Daarbij komt nog dat Boodt
hierin het dichtst bij de historische figuur van Van Severen komt te staan,
precies omdat hier het politick verlengstuk van zijn levenshouding ter sprake
komt. Boodt is de mening toegedaan dat in de ambitie het positieve element
van „de te vervullen taak" ligt, maar de Franse officier zegt dat die taak zonder
uitkomst was, (en dat hij dat moist weten,) en dat het gebrek aan uitkomst
duidelijk het zuiver ambitieuze karakter van zijn actie blootlegde. „Ambitie
veronderstelt uitkomst" weerlegt Boodt (p. 213), maar het inzicht in de uitkomstloosheid van zijn streven plaatst hem voor de onechtheid ervan, voor de
„naakte" ambitie. „voor het eerst werd het hem thans duidelijk dat, zelfs in
zijn strijd voor zijn ideeen, de weigerachtigheid jegens het leven een tekortkoming was geweest, dat hij in zijn leiderschap had gefaald". (p. 233) Dit
inzicht volgt bijna onmiddellijk op de balans die we als motto boven dit artikel
hebben geplaatst.
Het fiasco van zijn taak plaatst Boodt voor zijn ontluisterde ambitie, die
daarom bijna uiteraard op „weigerachtigheid jegens het leven" had berust, en
er ook weer op uit moest lopen. Het uitkomstloze, het schimachtige van zijn
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streven plaatst hem in de marge van het leven. Op dit laatste punt van zijn
zelfonderzoek ontmoet Boodt zijn geestesverwante Edwina Demers, die precies
door deze verwantschap, en mede ook door haar genegenheid, Boodt tot de
uiterste consequentie voert. Het is goed, artistiek en moreel goed, dat de auteur
aanvankelijk „andersdenkenden" over Boodt liet praten, maar de uiteindelijke
zelfontdekking laat geschieden in de sfeer van weigerachtige intimiteit waarin
Boodt en Edwina naar elkaar toegroeien. Dit alleen laat immers ook de openhartigheid toe, die Boodt stilaan aan de dag gaat leggen. Belangrijk is vooral,
dat ook Edwina die levensvervreemding van zijn heroisme heeft ingezien en
aan de kaak gesteld. Indien integriteit volgens al de andere gesprekpartners
uiteraard in het theoretische moest blijven zweven, of zeer jong sterven, dan
volgt daaruit bijna natuurnoodzakelijk, dat Boodt onbewust opging naar een
soort martelaarschap als enige bekroning van zijn integriteit. Dit zegt Edwina
zeer duidelijk: „Opgesloten in de stolp van zijn integriteit had hij de strijd
zonder uitkomst gezocht; had hij, net als Edwina Demers gezegd had, een
martelaarskroon achternagezeten . . . . Wat hij koppig achternazat was nog
slechts een schim, brozer dan de of glans van een afbrokkelende zekerheid".
(p. 214 - 215).
Deze laatste oprechtheid, in de schaduw van de dood, moge uiterst pijnlijk
geweest zijn voor Boodt, maar ze redt hem. Immers, tot nog toe bestond de
mogelijkheid, dat hij de dood tegemoet zou treden in de onjuiste overtuiging
van een soort martelaarschap, dat hij eigenlijk als enige uitkomst voor zijn
uitkomstloos heroisme zou gekozen hebben. Dat zou een gratukte daad geweest
zijn, doch een gratuiteit uit hoogmoed, niet uit lief de. Edwina Demers had hem
gezegd: „Jouw zonde is hoogmoed. Je wil neerstorten als een vervloekte engel;
je stoot het leven van je af. Je verzet je tegen God met je dwarse onbaatzuchtigheid. Je zit als een blinde dwaas de kroon der martelaren achterna". (p. 226)
Deze tragische vergissing in de supreme daad van zijn leven zal Boodt nu niet
meer (kunnen) begaan. Hij zal als een eenvoudig mens, die in een ogenblik
van gemoedswarmte overigens opnieuw de genegenheid heeft ontdekt en zijn
hart heeft laten spreken, zijn leven geven om een ander te redden; zo maar,
zonder vals pathos, zonder „exaltatie". (En paradoxaal genoeg daardoor het
enige echte martelaarschap verwerven.) Hij heeft immers het ogenblik van de
waarheid, en van de oprechtheid, dat ook het ogenblik is van de nederigheid,
gekend, en het zal wel Been toeval zijn, dat de openheid voor een meisje als
Edwina ook als de late tegenhanger kan beschouwd worden voor de hooghartige
zelfgeslotenheid, waarmee Boodt destijds, toen hij zijn boek schreef, zijn eerste
verzet, tegen God, had gestaafd. Toen had hij pas zijn vrouw verloren, nu vindt
hij, in Edwina, de genegenheid weer en de eenvoudige menselijkheid, die hij bij
de dood van, zijn vrouw had afgezworen. Het is op dit initiaal verzet dat zijn
pseudo-heroisme gebouwd was: „Hij had zich tweemaal tegen God zelf verzet;
zijn nederlaag had hem in zichzelf gesloten, in een bolster van valse trots, van
even valse ongenaakbaarheid. Zijn integriteit was waan geweest; het was eenvoudig de koppigheid geweest waarmee hij geweigerd had zich met de mensen
te meten nadat hij zich met God gemeten had. Door zich boven menselijke
kleinheid, boven de corruptie te plaatsen had hij zich meteen buiten het leven
geplaatst, buiten elke verzoeking die zijn zwakheid had kunnen blootleggen. De
velen die hem gevolgd waren, die hem bewonderd hadden, had hij op een
." (p. 244) Hier wordt
subtiele manier geofferd aan zijn trots, dacht hij
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elk masker afgerukt, en staat Boodt naakt tegenover zichzelf. En na een koele
genadeloze analyse van het gratuiete heroisme, zal hij een dood tegemoet treden,
die niets meer heeft van een pseudomartelaarschap waar hij op gericht was,
maar die integendeel een authentiek offer .betekent.
Tenslotte is het boek meer dan zo maar een studie van de uniform geweest.
Deze laatste is de materide kant van een onderzoek van het heroisme als levenshouding. De vraag blijft open of er een authentiek heldendom bestaat, en of
de authenticiteit van elke menselijke daad niet begint met eerlijke eenvoud en
bescheidenheid. De supreme daad van Boodt krijgt een veel grotere betekenis
nu ze niet teruggeplaatst wordt in het raam van een heroisch martelaarschap,
maar voortspruit uit nederigheid tegenover het leven en de dood. We zouden
gaarne gesproken hebben van eenvoudige menselijke solidariteit, maar gezien
het onderwerp zouden we met die ibelaste terminologie weer terechtkomen in
de tredmolen der ambivalentie waaruit we eindelijk verlost waren. De gestalte
van Boodt is terzelfdertijd tragisch en diepmenselijk, en staat voorlopig aan het
einde van een bekommernis om leiderschap, ambitie, integriteit, die Van Aken
reeds lang bezighield, zoals in De Nikkers, Aileen de doden ontkomen, vooral
in De wilde Jaren. Zo waar is het, wat Van Aken Boodt in de mond legt: „dat
elk boek een zelfsublimering is". (p. 175)

WISKUNDIGE KRONIEK

Enige aspecten
van de moderne wiskunde
DR. J. H. J. ALMERING

E stormachtige, j a men mag wel haast zeggen explosieve ontwikkeling die
de wiskunde de laatste tientallen jaren te zien heeft gegeven, zet zich tot
op de dag van heden met onverminderde kracht voort. Wie hieraan mocht
getwijfeld hebben, zou al spoedig tot andere gedachten zijn gekomen als hij het
Internationale Congres van Wiskundigen dat het vorig jaar te Stockholm is
gehouden, had bijgewoond en daar kennis had genomen van de grote hoeveelheid en de rijke verscheidenheid van onderwerpen uit de meest verschillende
delen der wiskunde, die daar ter sprake kwam.
Oak een korte bestudering van het elke maand verschijnende tijdschrift
Mathematical Reviews, waarin alle van enig belang zijnde wiskundige publikaties, waar ter wereld ook verschenen, vermeld en gerecenseerd warden, is al
voldoende om een idee te geven van de zeer grote specialisatie in de moderne
wiskunde, een specialisatie, waarvan het .einde nog niet te zien is.
Zoals elke specialisatie brengt ook die in de wiskunde haar gevaren met zich
mede. Steeds nieuwe specialismen splitsen zich af, steeds nauwer wordt de
gezichtskring van de specialisten. Velen zien met bezorgdheid de gevolgen van
deze ongeremde mathematische vruchtbaarheid. Een bekend wiskundige (E. T.
Bell) spreekt over een wanhopige worsteling die de wiskunde moet voeren om
niet door haar eigen rijkdommen verstikt te worden. Elders spreekt deze auteur
over het begrip „universalist" als de tegenstelling van het begrip „specialist" en
beweert dan dat in de wiskunde het ras der universalisten is uitgestorven. Het
laatste exemplaar leefde in Parijs, het was de geniale Henri Poincare, die in
1912 stierf. (Hij was een neef van de bekende staatsman van die naam).
Van de andere kant zijn er gelukkig in de huidige wiskunde ook tendensen
aanwezig, die een unificerende werking hebben, stromingen die enige orde in
de mathematische chaos trachten te brengen. Zij doen dit door gebieden die tot
dusver schijnbaar in geen enkel verband tot elkaar stonden, onder een gezichtspunt samen te brengen. Dit kan b.v. gebeuren door begrippen van een hogere
graad van abstractie in te voeren die daardoor uiteraard een grotere algemeenheid hebben.
Een typerend voorbeeld hiervan ziet men in de moderne algebra, waar door
het op grote schaal invoeren van axiomatieve methoden de behandelde onderwerpen meer abstract maar tegelijkertijd ook meer algemeen en minder onsamenhangend zijn geworden. Dit komt o.m. tot uiting in een voornaam
onderdeel van de moderne algebra, de z.g. groepentheorie, een onderwerp dat
voor de laatste oorlog nog maar sporadisch onderwezen werd, maar dat nu bij
elke universiteit van enige betekenis onder de gedoceerde vakken voorkomt.
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Laten wij het begrip „groep" eens nader bezien. Dit begrip bestaat in de
wiskunde sinds een kleine 150 jaar. De naam „groep" is afkomstig van de
jonggestorven Franse wiskundige Galois (1811 - 1832). Aanvankelijk waren er
nog maar enkele mathematici die dit begrip gebruikten, maar geleidelijk werd
het in wijdere kring bekend. Er trad zelfs een periode van overschatting op,
toen sommigen in het groepsbegrip de sleutel meenden gevonden te hebben
waarmede alle deuren in de wiskunde geopend zouden kunnen warden. DergeHike overdreven verwachtingen zijn niet vervuld, maar toch kan men wel
zeggen dat het begrip „groep" zich in de wiskunde een blijvende plaats heeft
verworven.
Wat houdt nu dit begrip „groep" eigenlijk in? Om hiervan een idee te geven
bekijken we eerst in het kort enkele eenvoudige eigenschappen van de verzameling der gehele getallen, dit zijn dus de positieve en de negatieve gehele
getallen en het getal nul. We merken bij de gehele getallen de volgende
eigenschappen op:
1. Door middel van de optelling kunnen we uit elk tweetal gehele getallen
weer een geheel getal afleiden, b.v. (— 3) + 8 = 5.
2. Wanneer men drie gehele getallen bij elkaar telt, is het onverschillig of
men eerst de twee eerste bij elkaar telt en de uitkomst vermeerdert met het
derde, of dat men het eerste vermeerdert met de som van de twee andere;
in formule:
(a -I- b)
c = a + (b + c).
Men noemt dit de associatieve eigenschap van de optelling.
3. Past men de opteloperatie toe op twee gehele getallen, waarvan er een nul
is, dan verkrijgt men als uitkomst het niet nul zijnde getal, b.v. 5 + 0 = 5.
4. Bij elk geheel getal a bestaat een geheel getal b zo dat a + b = 0, b.v.
7 + (— 7) = 0.
In een meer abstracte aankleding kunnen we deze vier eigenschappen ook als
volgt formuleren:
I. Er bestaat een operatie, die aan elk tweetal elementen a en b van de verzameling een derde element c toevoegt. We schrijven dit als:

c = a & b.
II.

De onder I genoemde operatie is associatief:
(a & b) & c = a & (b & c).

III.

Er bestaat een element e van de verzameling met de eigenschap dat
a &e=e&a=a,

waarbij a elk element van de verzameling kan zijn.
IV. Bij elk element a van de verzameling bestaat een element x zó dat
a&x=x&a=e.
Het zal de aandachtige lezer niet moeilijk vallen om te verifièren dat bij
vervanging van „operatie" door „optelling", „element" door „geheel getal",
„e" door „O" en van „&" door „ +" we juist de vier genoemde eigenschappen
van de gehele getallen krijgen.
Wellicht zal de lezer, op dit punt gekomen, zich met enig ongeduld gaan
afvragen wanneer nu eindelijk eens gezegd zal worden wat een groep is. Het
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antwoord hierop is, dat we dit reeds gedaan hebben ! We beschouwen namelijk
I, II, III en IV volkomen los van de getallen, we gaan een nieuw begrip
invoeren door I tot en met IV als postulaten of axioma's te beschouwen. Elke
verzameling van wiskundige objecten, die aan deze axioma's voldoet, zullen we
bij definitie een groep noemen, de vier axioma's noemen we de groepsaxioma's.
De verzameling van de gehele getallen voldoet, zoals wij gezien hebben, aan de
groepsaxioma's en is dus een groep met als operatie de optelling.
Maar behalve de verzameling van de gehele getallen zijn er nog vele andere
verzamelingen die aan de groepsaxioma's voldoen. Zo is de verzameling van
alle even getallen een groep met als operatie de optelling. Het gelukt echter
niet om de verzameling van de oneven getallen als een groep te beschouwen,
want de optelling van twee oneven getallen levert een even getal op en daarmee
komen we buiten de verzameling.
De twee voorbeelden van groepen die we gezien hebben zijn groepen met
oneindig veel elementen. Bovendien hebben deze groepen nog een andere
eigenschap: ze zijn commutatief, d.w.z. voor elk tweetal elementen a en b geldt
dat a & b = b & a. Er zijn echter ook groepen (en dat zijn zeker niet de minst
interessante) die niet commutatief zijn.
Een niet-commutatieve groep met een eindig aantal elementen krijgt men b.v.
door het aantal manieren te beschouwen, waarop een uit een vel papier gesneden
vierkant weer in het blad gepast kan worden. Dit zijn er precies acht. Het is nu
mogelijk om een operatie te bedenken, die aan elke twee elementen van deze
verzameling weer een element toevoegt, welke operatie aan de groepsaxioma's
blijkt te voldoen. Het zou mij te ver voeren om hier gedetailleerd op in te gaan,
ik volsta met te vermelden dat dit gebeurt door vier van de acht elementen te
beschouwen als draaiingen in wijzerzin over resp. 0°, 90°, 180° en 270° en de
vier overige elementen als „spiegelingen" op te vatten. Daar nu een draaiing in
wijzerzin over b.v. 90°, gevolgd door een spiegeling om een bepaalde diagonaal
(neem b.v. de diagonaal die van Z.W. naar N.O. loopt) niet hetzelfde resultaat
geeft als het uitvoeren van de spiegeling, gevolgd door de draaiing, is deze
groep van acht elementen een niet-commutatieve groep.
Men kan de vraag opwerpen of er in plaats van I tot en met IV Been ander
stelsel van axioma's gekozen kan worden. Kan men aan de genoemde axioma's
nog andere toevoegen, is het wellicht ook mogelijk om axioma's te laten
vervallen? Het antwoord op deze vraag is, dat de wiskundige geheel vrij is in
de keuze van zijn axioma's met een beperking: de axioma's mogen niet onderling strijdig zijn, d.w.z. het mag niet mogelijk zijn om van de axioma's uit
verder redenerend, tot een tegenspraak te komen. Gaan we axioma's toevoegen,
dan wordt het aantal verzamelingen waarvoor de axioma's gerealiseerd zijn,
beperkter. Laten we axioma's vervallen dan wordt dit aantal grocer. Het is nu
de intuitie van de wiskundige die hem het geschikte axiomastelsel laat kiezen,
waardoor een begrip ontstaat dat niet te eng maar ook niet te ruim is en daardoor de meeste praktische bruikbaarheid vertoont.
Uitgaande van de vier groepsaxioma's heeft men een hele theorie, de groepentheorie ontwikkeld. In deze theorie ontmoet men begrippen zoals ondergroep, cyclische groep, nevenklasse, isomorfie en homomorfie van groepen.
Wij gaan hier ,niet nader op in. Wat is het belang van deze theorie? Neem eens
aan dat we in een of ander deel van de wiskunde een verzameling van objecten
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ontmoeten (dit kunnen zijn: functies, bewegingen, transformaties, enz.), waarvoor de vier groepsaxioma's gerealiseerd blijken te zijn. Dan is het duidelijk dat
meteen alle theorema's van de groepentheorie voor de genoemde verzameling
geldigheid bezitten. Het gehele arsenaal van formules en stellingen van de
groepentheorie staat dan voor gebruik gereed. Men heeft ook wiskundige
systemen gedefinieerd waarin twee operaties aanwezig zijn, die aan zekere
axioma's voldoen. Zo ontstaan de begrippen van „ring" en „lichaam", begrippen die van meer recente datum zijn dan het groepsbegrip.
***
Bij het ontwikkelen van het begrip „groep" hebben wij gebruik moeten
maken van een dieper liggend begrip, namelijk het begrip „verzameling".
Onderzoekingen over dit laatste begrip hebben een volkomen nieuwe tak van
de wiskunde geschapen, de verzamelingsleer (theory of sets, Mengenlehre).
De ideeen en methoden die bij de moderne verzamelingsleer gebruikt warden,
dateren van het begin van de vorige eeuw. Het was Bernhard Bolzano, die als
eerste de denkbeelden ontwikkelde die aan de huidige verzamelingsleer ten
grondslag liggen. Bolzano was hoogleraar in de godsdienstfilosofie aan de
universiteit van Praag, welke betrekking hem blijkbaar nog wel vrije tijd overliet om aan wiskunde te doen. Er zijn meerdere punten van overeenkomst
tussen hem en zijn beroemde landgenoot Mendel. Evenals Mendel was Bolzano
katholiek priester, evenals Mendel was Bolzano met zijn ideeen zijn tijd ver
vooruit en evenals dit bij Mendel het geval was, bleven zijn denkbeelden lange
tijd onopgemerkt.
Vijftig jaar later ontwikkelde de Duitse wiskundige Georg Cantor, zonder
Bolzano's werk te kennen, de verzamelingsleer opnieuw en bouwde haar tot een
grate hoogte uit. Echter, waar Bolzano, verontrust door de paradoxale eigenschappen van de oneindige verzamelingen, was blijven staan, ging Cantor
onbevreesd verder. Hij leerde hoe men met verzamelingen kon rekenen, hij
voerde het ekwivalentiebegrip in, hij maakte onderscheid tussen aftelbare en
niet-aftelbare verzamelingen en kwam tot het begrip van kardinaalgetal.
Het imposante bouwwerk van Cantor steunde op zijn met de uiterste zorgvuldigheid geformuleerde definitie van verzameling, die wij hier in de oorspronkelijke taal laten volgen: „Eine Menge ist eine Zusammenfassung von

b'estimmten wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres
Denkens zu einem Ganzen". Ondanks de pijnlijke nauwgezetheid waarmee
Cantor deze definitie had samengesteld, is gebleken dat zij niet zonder meer
als een betrouwbaar fundament voor de verzamelingsleer kon gelden. Er traden
in de verzamelingsleer onaangename tegenspraken op, die men ook antinomieen
of paradoxen genoemd heeft (dat klinkt niet zo onprettig). Latere onderzoekers
hebben verschillende methoden ontwikkeld om een betere fundering te leggen,
die het optreden van de tegenspraken onmogelijk zou moeten maken. Het werk
aan de verbetering van de grondslagen van de verzamelingsleer en van de
wiskunde worth tot op de huidige dag onverflauwd voortgezet. Nog steeds
wordt er diep under in het gebouw van de wiskunde hard aan de fundering
gewerkt, wat voor vele anderen geen enkel bezwaar is om ondertussen op de
bovenverdiepingen vrolijk verder te timmeren. Toch wijs ik in dit verband op
een openhartige uitspraak van de bekende Amerikaanse wiskundige H. Weyl,
die bekende: „Wij zijn thans minder zeker dan ooit van de uiteindelijke grond-
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slagen van de wiskunde. Zoals iedereen en alle y in de huidige wereld hebben
ook wij onze 'crisis'. IFT/ hebben die nu al bjna vOtig jaar lang. Het heeft er
soms wel de sch#n van dat zij ons bij ons dagelijks werk niet in het minst
hindert, maar toch mow ik toegeven dat zij een zeer merkbare invloed heeft
gehad op mUn wiskundig leven: zij leidde min belangstelling naar die gebieden, die ik nog betrekkelijk 'veilig' vond, en zij is een blijvende dom per op het
enthousiasme waarmee ik mijn onderzoekingen voortzet". Aldus Weyl in 1946.
Dit klinkt wel enigszins anders dan de triomfantelijke uitspraak van Poincare
op het tweede internationale congres van wiskundigen in 1900: „Wij molten
wel zeggen dat absolute strengheid thans bereikt is . . .".
***
De doorwerking van dergelijke algemene begrippen zoals verzameling, groep,
ring, lichaam en nog vele andere heeft het aspect van de wiskunde in de
laatste decennia grondig veranderd. Wiskundigen die slechts tien of vijftien
jaar geleden zijn afgestudeerd, herkennen in de nieuwe aankleding soms hun
eigen vak niet meer. Het is dan ook begrijpelijk dat men in veel landen wil
komen tot een herziening en vernieuwing van het wiskundeprogramma van het
middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs. Een land, waar de herziening al
een heel eind gevorderd is, zijn de Verenigde Staten. Hier zijn verschillende
instanties die zich met de vernieuwing van het wiskundeprogramma van de
high-school bezig houden. Een van de voornaamste hiervan is de „School
Mathematics Study Group" (hierna of te korten tot S.M.S.G.). Dit is een
commissie, die in het begin van 1958 door de voorzitter van de American
Mathematical Society werd benoemd om methoden te zoeken tot verbetering
van het wiskunde-onderwijs op de high-school. De federale regering gaf voor
dit doel een belangrijke subsidie.
De S.M.S.G. verklaarde dat het wiskunde onderwijs op de high-school
inderdaad vele zwakke plaatsen vertoonde. Een hiervan was de bij dit onderwijs
bestaande neiging om te veel aandacht te besteden aan louter mechanische
bewerkingen met getallen en te weinig aandacht aan de betekenis van de regels,
volgens welke deze bewerkingen werden uitgevoerd. De belangstelling diende
zich dus anders te richten en naar de mening van de S.M.S.G. zou deze richtingsverandering zich het beste laten uitvoeren met behulp van een aantal van
de nieuwe ideeen die in deze eeuw in de wiskunde waren opgetreden.
De S.M.S.G. pakte de zaak energiek aan. Binnen korte tijd waren een
honderdtal wiskundigen van de universiteiten en een even groot aantal uit de
rangen van het high-school onderwijs bezig met het schrijven van nieuwe
leerboeken die in overeenstemming moesten zijn met de inzichten van de
commissie. Binnen het jaar kwamen de eerste boeken van de pers en reeds bij
het begin van de cursus '59 - '60 werden deze door 400 leraren, lesgevend aan
42000 leerlingen in 45 staten, in gebruik genomen.
* * *

Aanvankelijk was er weinig openlijke kritiek en konden de vernieuwers in
een idyllische atmosfeer van rust met hun werk doorgaan. Dit veranderde
plotseling in oktober 1961, toen de Amerikaanse mathematicus Morris Kline
een uiterst scherpe aanval deed op de voorgestelde hervormingen. In een
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artikel in The New York University Alumni News, een tijdschrift dus dat ook
en vooral door zeer veel niet-wiskundigen gelegen wordt, betoogde Kline dat
het nieuwe wiskunde-programma een ernstig gevaar zou betekenen voor de
wetenschappelijke ontwikkeling van het land. Met grote letters staat boven het
artikel: Math Teaching Reforms Assailed As Peril to U.S. Scientific Progress.
Kline zegt hierin, dat de traditionele wiskunde, zoals die tot nu toe op de
high-school onderwezen werd, te weten de algebra, de meetkunde, trigoniometrie, analytische meetkunde en de differentiaal- en integraalrekening, nog altijd
de basis van de wiskunde is en de grondsiag vormt van de belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen van de moderne tijd. De nieuw-opgekomen ideeèn
zijn volgens hem allen maar bruikbaar voor de mathematicus die zich interesseert voor de grondslagen van de wiskunde, maar voor de opvoeding van jonge
mensen zijn zij volkomen ongeschikt, deze worden er door ontmoedigd en in de
war gebracht.
Het enige nieuwe onderwerp dat in zijn ogen genade kan vinden is de statistick. Overigens acht Kline slechts ondergeschikte wijzigingen van het huidige
programma nodig. Als er aan het wiskunde-onderwijs iets hervormd moet
worden, dan moet deze hervorming bestaan in het verbeteren van de onderwijsmethoden, in het opvoeren van het peil der docenten en in het leggen van het
accent op de toepassingen van de wiskunde in de wetenschap. Mocht het onverhoopt toch zover komen, dat het nieuwe programma wordt ingevoerd, dan ziet
Kline een sombere toekomst in het verschiet, zoals moge blijken uit de enigszins
dramatische slotalinea van zijn artikel: „If the new curricula are extended coun-

trywide, and our students are asked to learn sterile, peripheral, pedantic details
in place ofthe fruitful and rich essence of mathematics, we shall soon be outclassed and all of us will suffer".
Het artikel (dat 3 a 4 duizend woorden Lang is) is verlucht met twee tekeningen van leerlingen, die met wanhopige blikken naar een schoolbord met
wiskundige symbolen, resp. naar elkaar zitten te kijken, en met een foto die
ons een vriendelijk glimlachende heer Morris Kline toont.
Het artikel van Kline heeft in de Verenigde Staten in brede kring de aandacht getrokken en is aanleiding geweest tot een stroom van publikaties. Dit is
des te meer begrijpelijk als men bedenkt dat Kline niet de eerste de beste is.
Hij is director of electromagnetic research bij het „Institute of mathematical
sciences" van de New York University. Hij heeft zeer vele wetenschappelijke
en ook populaire publikaties op zijn naam staan, hij is in de praktijk werkzaam
geweest en hij is bezitter van een aantal patenten op het gebied van de radiotechniek. Bij alle toegepast-wiskundigen (ook hier te lande) is zijn naam
bekend. Echter wil ik er aan toevoegen, dat hij, zoals een Amerikaans hoogleraar in de wiskunde mij onlangs verzekerde, onder zijn vakgenoten óók
bekend is door zijn dikwijls extreme denkbeelden.
Wat is het antwoord van de „vernieuwers" op deze kritiek van Kline?
Allereerst merken zij op, dat Kline de onjuiste indruk wekt, als zou het hun
bedoeling zijn om de klassieke wiskunde geheel over boord te zetten. Dit is
helemaal niet zo. Zij willen de traditionele wiskunde voor zeker 80% behouden. Het voordeel van de nieuw in te voeren begrippen is juist hierin gelegen,
dat deze de aard en de structuur van de klassieke wiskunde in een helderder
licht stellen en hierdoor beter laten begrippen, zo zeggen de vernieuwers. Kline
schijnt, zo gaan zij verder, op het standpunt te staan, dat de wiskunde er enkel
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is voor de toepassingen. Welnu, de geschiedenis van de wiskunde geeft hem
geen gelijk. Pas toen de wiskunde er in slaagde om zich van de toepassingen
te bevrijden, was zij in staat om een tot dan toe ongekende vlucht te nemen.
De geschiedenis leert, dat de „trend" van de wiskunde wijst op een zich steeds
meer verheffen naar hogere niveaus van abstractie en dat, hoe paradoxaal dit
ook moge klinken, toen de wiskunde zich schijnbaar van de ervaring verwijderde, dit in veel gevallen leidde tot een dieper inzicht in een of ander gebied van
de realiteit. Bovendien ziet men herhaaldelijk gebeuren, dat zelfs zeer abstracte
wiskundige theorieen toch vroeg of laat hun praktische toepassing vinden.
Tot zover de hervormers.
Een lezenswaardig en uitvoerig opstel over de „vernieuwing" verscheen in
het voorjaar van 1962 van de hand van een buitenstaander, Benjamin DeMott,
docent in de Engelse taal te Amherst. In een artikel in The American Scholar
met de veelzeggende titel: The Math Wars maakt hij de balans op van de
gevoerde polemiek en spreekt tot beide partijen verzoenende woorden. Bij
DeMott wegen de argumenten van de vernieuwers tenslotte wel het zwaarst,
al geeft hij toe dat bij de vernieuwers toch wel sterke behoefte gevoeld wordt
aan een man, die zich in het publieke debat met Kline kan meten. Hij erkent
ook dat de ervaring wel heeft uitgewezen dat de S.M.S.G.-leerboeken hogere
eisen aan de leerling stellen dan de tot dusver gebruikte boeken.
DeMott merkt nog op dat Kline onder zijn vakgenoten een vrijwel geisoleerde positie inneemt. Hij mag dan wel de steun en de sympathie van veel ouders
en schooldirecteuren hebben, maar er is geen groep wiskundigen die achter
hem staat.
Als om deze bewering te logenstraffen verscheen vrijwel gelijktijdig met het
artikel van DeMott in de tijdschriften The American Mathematical Monthly
en The Mathematics Teacher een verklaring die door 65 vooraanstaande Amerikaanse wiskundigen ondertekend was. Het merendeel van de ondertekenaars is
uit universitaire kringen, enkelen zijn werkzaam in het bedrijfsleven (I.B.M.
enz.).
In deze verklaring, waarvan reeds vertalingen verschenen in de Franse en
Duitse vakbladen, worden inzichten naar voren gebracht die als twee druppels
water lijken op de denkbeelden van Kline, die trouwens een van de ondertekenaars is. Alleen is de toon van deze verklaring meer gematigd. Er wordt in de
verklaring toegegeven dat een voorzichtig gebruik van de taal en de begrippen
van de moderne algebra meer samenhang en eenheid kan brengen in het
wiskunde--onderwijs, mits aan dit invoeren van, nieuwe begrippen een grondige
concrete voorbereiding voorafgaat. In de verklaring wordt met een zekere
waardering gesproken van de „genetische methode": hiermee bedoelen de
ondertekenaars een onderwijsmethode die het principe huldigt, dat de beste
manier om de verstandelijke ontwikkeling van het individu te leiden is, hem de
geestelijke ontwikkeling van het ras in grote lijnen te laten volgen. Dit nu is
m.i. een zeer aanvechtbare stelling, die zeker in de wiskunde niet altijd opgaat.
Overigens bevat de verklaring waardevolle, zij het hier en daar vanzelfsprekende opmerkingen. Zeer sterke nadruk wordt gelegd op de waarde van de
toepasbaarheid van de wiskunde. Evenals in het artikel van Kline wordt
betoogd dat de traditionele vakken van de high-school nog altijd de ruggegraat
van de wiskunde vormen en dat het niets minder dan een ramp zou zijn als
men een van deze vakken zou laten vervallen. De verklaring zegt tenslotte, dat
59
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de ondertekenaars, zonder in details te willen treden, het met een aantal punten
van het voorgestelde nieuwe wiskunde-programma niet eens zijn.

Op het reeds in het begin van dit artikel genoemde congres te Stockholm
werd in de sectie „education" door de Amerikaan Kemeny een interessant
rapport uitgebracht betreffende de wensen, die in een groot aantal landen
(waaronder ook Nederland) ten aanzien van de vernieuwing van het v.h.m.o.wiskunde-programma bestaan.
Een en twintig landen zonden hun desiderata in. Hoewel er vanzelfsprekend
tussen de wensen van de verschillende landen divergenties optraden, bleek er in
grote lijnen een opmerkelijke graad van overeenstemming te bestaan. Een meerderheid van de landen bleek voorstander van de invoering van:
1.
2.
3.
4.

Enige begrippen van de verzamelingsleer,
Een inleiding in de wiskundige logica,
Enige onderwerpen uit de moderne algebra,
Een inleiding in de waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek.

Hier te lande zijn de wiskundeprogramma's van het v.h.m.o. nog niet in
moderne zin herzien. Wel heeft in 1958 een verandering van de eisen voor de
middelbare akten wiskunde m.o. plaats gevonden, waarbij vooral de eisen voor
het vak algebra sterk zijn gewijzigd. Tevens werden de namen van de akten
veranderd in A- en B-akte. Het oude examen KI werd in 1961 voor de 98e en
laatste maal afgenomen. Het examen KY is in februari van dit jaar voor het
laatst afgenomen.
Hoewel de resultaten van deze vernieuwing zeker niet ongunstig mogen
worden genoemd, maakte de examencommissie toch in een van haar verslagen
de opmerking dat een goed inzicht in de abstracte mathematische methoden
slechts kan worden verkregen door een aandachtige bestudering van concrete
situaties. Inderdaad heb ik als examinator bij de m.o. akten herhaaldelijk
candidaten ontmoet, die zich op een hoog abstract niveau uitstekend thuis
schenen te voelen, maar die het antwoord schuldig bleven wanneer gevraagd
werd am de beschouwingen op een bepaald concreet geval toe te passen.
In 1961 is door de Staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen
een commissie ingesteld, die tot taak heeft de modernisering van het wiskundeonderwijs bij het v.h.m.o. in studie te nemen. Het rapport van deze commissie is
nog niet verschenen. Wel heeft zij enige maanden geleden een interim-rapport
ingediend, waarin zij — als eerste maatregel — voorstelt am cursussen te
organiseren, waarin de leraren in de wiskunde de gelegenheid wordt geboden
kennis te nemen van de moderne ontwikkeling in de wiskunde. De organisatie
van dergelijke cursussen is inmiddels begonnen. De belangstelling van de zij de
der leraren schijnt zeer groot te zijn.
Met dit korte en op veel punten onvolledige overzicht hoop ik de lezer
enigermate een denkbeeld te hebben gegeven van de heden ten dage in voile
gang zijnde ontwikkeling van de wiskunde. Meer dan ooit geldt ook voor haar
de spreuk van Heraclitus: „Panta rhei !".

Politiek
Overzicht
INTERNATION A AL

A LS

wij in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer van de
Staten Generaal in ons land op 15 mei j.l. gehouden kijken naar de politieke ontwikkeling in enkele andere Europese landen, dan valt een ding op.
In Engeland zullen op een door premier Macmillan nog aan te wijzen tijdstip,
dat echter niet later kan zijn dan voorjaar 1964, de verkiezingen voor het
Lager Huis plaats vinden; na een meer dan tienjarige conservatieve regering is
in de laatste tijd bij tussentijdse verkiezingen voor het Lager Huis en bij
gemeenteraadsverkiezingen gebleken, dat men genoeg begint te krijgen van de
conservatieve meerderheid en zowel labour als de liberalen profiteren hiervan;
de laatsten zouden hoogstens erin kunnen slagen op de wip tussen de twee
grate partijen te komen zitten en dan is het de vraag of zij bereid zijn tot
samenwerking met de labourpartij; daar labour echter een goede kans maakt
om de absolute meerderheid te verkrijgen, vormt zij een ernstiger gevaar voor
Macmillan. Misschien dat de door het overlijden van Gaitskell noodzakelijke
wijziging in de leiding dezer partij en sommige uitspraken van de nieuwe
voorzitter, Wilson, de vooruitgang enigszins afremmen, maar te constateren
valt tot nu toe in elk geval een sterke stijging van het aantal op haar uitgebrachte stemmen.
In de West-Duitse Bondsrepubliek zien wij eenzelfde tendenz; mede tengevolge van de tot voor kart voortdurende onzekerheid over de opvolging van
Adenauer en de verdeeldheid hierover binnen de CDU boekte de SPD bij de
verkiezingen in verschillende deelstaten aanmerkelijke winst, waartegenover
stand een even opmerkelijke achteruitgang der CDU; pas Coen binnen deze
partij de beslissing over de opvolging van Adenauer eindelijk gevallen was en
Erhard als zodanig was aangewezen, kwam er een kentering, die tot uiting
kwam bij de parlementsverkiezingen in de deelstaat Neder-Saksen, waar voor
het eerst sedert lange tijd op 19 mei de CDU weer winst behaalde, al bleef de
SPD er, zoals te verwachten was de grootste partij.
In Italie werden 28 en 29 april algemene verkiezingen gehouden voor de
Kamer van Afgevaardigden en de Senaat. Hier had de Christen-democratische
premier, Fanfani, na veel moeilijkheden binnen de eigen partij een meerderheid
gevonden voor een politiek van de „apertura a sinistra", de opening naar links.
Deze politiek was in januari 1962 op het congres der D.C. goedgekeurd en men
bedoelde een regering te vormen, die zou steunen op Christen-democraten,
Sociaal-democraten en Republikeinen en die de welwillende steun zou krijgen
van de links-socialisten o.l.v. Nenni. Dit lukte en Fanfani had gehoopt bij
deze verkiezingen de goedkeuring van de kiezers te verkrijgen van zijn reeds
een jaar gevoerde politiek, maar hij zag zijn aanhang met bijna 4% achteruitgaan vergeleken bij 1958; van de regeringspartijen behaalden alleen de sociaaldemocraten van Saragat een kleine winst, maar de Nenni-socialisten leden enig
verlies. De oppositie-partijen boekten winst; de liberalen stegen van 3,5 op 7%
en de communisten van 22,7 op 25,3%. Kennelijk heeft de links-van-het-midden-politiek van Fanfani de kiezers in verwarring gebracht en de grate vraag
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voor de toekomst van Italiè is nu de houding van Nenni. Is het na deze verzwakking van de regeringscoalitie, die voor de verkiezingen ook zonder de
Nenni-socialisten over een absolute meerderheid beschikte, maar deze nu verloor, nog wel zo aantrekkelijk voor Nenni om — zij het dan ook passieve —
steun te blijven verlenen aan de ideeen van Fanfani c.s. ? Of zal hij er meer
voor voelen om in te gaan op de voorstellen van de communist, Togliatti, die
oproept om een volksfront te vormen? Het zal de politieke secretaris der
Christen-democraten, professor Aldo Moro, niet gemakkelijk vallen aan de hem
door president Segni verleende opdracht tot vorming van een nieuwe regering
te voldoen.
Zien wij in deze landen een versterking van de grote ,,linkse" appositie-partijen, in ons land daarentegen leed de PvdA een stevige nederlaag. De 4 jaren
lang gevoerde oppositie bleek niet de verwachte winst op te leveren; zij zag
haar aantal zetels met vijf verminderd, hetgeen naar Nederlandse begrippen
weinig minder is dan een politieke aardverschuiving. Duidelijk hebben de
kiezers kenbaar willen maken, dat zij het met de oppositie — of beter: met de
wijze waarop deze gevoerd wend — niet eens waren. Waren zij het eens met de
regeringspolitiek? Tengevolge van interne moeilijkheden was de achteruitgang
van de VVD te verwachten en viel het verlies van 3 zetels eigenlijk nog mee;
tegenover het verlies van een zetel van de AR stoned de winst van een zetel
voor de CHU; ook de KVP boekte een zetel winst en al is de vooruitgang van
het stemmenpercentage verheugend, men zal toch veel aandacht moeten besteden aan de in Limburg en Brabant geleden verliezen. In totaal hebben de
regeringspartijen 2 zetels in de Kamer verloren.
In deze uitslag zien wij een waarschuwing zowel aan de regeringspartijen als
aan de oppositie. De PvdA is er niet in geslaagd een aantrekkelijke oppositie te
voeren, hetgeen haar niet alleen geen stemmenwinst heeft opgeleverd, maar
zelfs verlies en dit met name aan de PSP. Ook kunnen de regeringspartijen niet
beweren een overwinning te hebben ibehaald; hoogstens hebben zij zich gehandhaafd, hetgeen na een regeringsperiode van vier jaren dan misschien een
prestatie mag warden genoemd.
Er ligt echter het uitermate ernstige feit, dat talrijke kiezers hun stem hebben
uitgebracht op een der kleinere of op een der splinter-partijen; 2,3% stemde
op een partij, die geen zetel behaalde; de Boerenpartij kreeg ruim 2% van de
stemmen en 3 zetels; de PSP won vergeleken bij de vorige Kamerverkiezingen
2 zetels, maar ging slechts weinig vooruit als wij letten op het resultaat van de
verkiezingen van de Provinciale Staten in 1962; ook de CPN boekte enige
winst. Ruw geschat brachten 14% der kiezers hun stem uit op kleine politieke
groeperingen tegen 8,5% in 1959. In deze ontwikkeling weerspiegelt zich een
stevige ontevredenheid over het beleid, dat door de grote partij en — welke dan
ook — wordt bepaald en deze ontevredenheid blijkt nog sterker als wij zien hoe
vele kiezers in de grate steden hun stem uitbrachten op de boerenpartij van.
Koekoek, waarvan inormaliter toch niet kan worden verwacht, dat zij in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 12,5% van haar totaal aantal stemmen zou
behalen.
Op den duur kan deze ontwikkeling verontrustend warden; een voortdurend
groeiend aantal splinterpartijen kan de normale werking van de parlementaire
democratie onmogelijk maken; de grate partijen zullen er daarom voortdurend
op moeten bedacht zijn rekening te houden met de belangen van kleine minder-
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heden binnen hun partij en na een genomen besluit steeds duidelijk moeten
blijven maken, waarom dit besluit genomen werd. Ontevredenheid zal er steeds
blijven, maar men zal moeten proberen deze zo gering mogelijk te doen zijn.
Op de dag der verkiezingen heeft prof. de Quay het ontslag van het kabinet
aan Hare Majesteit aangeboden. Na het gebruikelijke overleg met daarvoor in
aanmerking komende personen heeft Zij niet de conclusie getrokken, dat de
kiezers een duidelijke uitspraak ten voordele van de gevoerde politiek hebben
gedaan; door Haar werd daarom een informatie-opdracht verstrekt aan prof.
Romme om „gelet op de uitslag der verkiezingen" de mogelijkheden te onderzoeken van het vormen van een kabinet, dat een zo breed mogelijke steun van
het parlement zal hebben. Dit kan dus, vooral gelet op Romme's vroegere
voorkeur, een terugkeer naar de brede basis betekenen, waarin ook de PvdA
weer zitting zou nemen in het kabinet; het nadeel van de brede basis-oplossing
zou echter zijn het totaal ontbreken van de mogelijkheid van een constructieve
oppositie; de regeringspartijen beschikken dan over 135 zetels en kunnen teveel
aan de regering gebonden zijn am nog enig oppositioneel geluid te laten horen.
Mogelijk is ook een samengaan van de 3 Christelijke partijen met de PvdA, die
zich dan echter zal moeten neerleggen bij een voortzetting van het gedurende
de laatste jaren gevoerde beleid, zij het dat op enkele punten met haar verlangens rekening kan warden gehouden; ones lijkt het echter in dit geval ook niet
mogelijk, dat de oppositie haar taak: op te treden als het geweten der regering,
gored zal kunnen volbrengen. Ook aan samenwerking tussen de Christelijke
groepen en de VVD zitten haken en ogen, te meer daar ook deze partij tot de
verliezenden behoort; is deze samenwerking voor de VVD nog aantrekkelijk ?
En is zij bereid enkele voorname programmapunten om te buigen naar de
inzichten van haar eventuele regerings-partners? Tot nu toe is de oplossing nog
niet gevanden, men verwacht, dat prof. Romme na Pinksteren zijn rapport aan
Hare Majesteit zal aanbieden. Daarna kan Zij conclusies trekken en een formateur benoemen.
Vlak voor zijn of treden wist het kabinet de Quay nog een zeer oude kwestie
dichter bij een oplossing te brengen. In de laatste eeuw was van Belgische zij de
herhaalde malen aangedrongen op een betere verbinding tussen Antwerpen en
de Rijn; de onderhandelingen hierover hadden echter Been resultaat; slechts
een keer is men even ver gekomen als nu, toen n.l. in 1925 minister van
Karnebeek een overeenkomst wist tot stand te brengen volgens welke een
kanaal Antwerpen - Moerdijk zou warden gegraven; deze overeenkomst werd
toen door de Tweede Kamer met een kleine meerderheid goedgekeurd, doch in
1927 door de Eerste Kamer met grate meerderheid verworpen, waarop minister
van Karnebeek aftrad. Daarna is de kwestie weer lange tijd slepend gebleven
ook toen in de dertiger jaren de verhouding tussen beide landen geleidelijk
verbeterde en zelfs nadat in 1944 de Benelux-gedachte meer en meer verwezenlijkt werd. Nu heeft men eindelijk een akkoord getroffen, dat voorziet in een
rechtstreekse verbinding Antwerpen - Dordrecht, waardoor de vaartij d met
5 uren zal bekort warden. Hiermee is een nieuwe stap gezet op de weg naar een
grotere samenwerking tussen beide staten, een samenwerking, die cultureel,
economisch en politiek in de lijn der historie ligt. Voor een herhaling van de
gebeurtenissen in 1925 - 1927 schijnt men niet bevreesd te zijn.
In het Midden-Oasten gaat het president Nasser niet naar den vleze; nadat
hij er opnieuw in was geslaagd de VAR inhoud te geven door samen te gaan
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met Syrie en Irak, bleek vorige maand in Syrie reeds verzet tegen de overheersende positie van Nasser; in mei kwam dit verzet ook tot uiting in Irak, waar
de regering een tegen haar gericht complot wist te verijdelen; de socialistische
Ba'ath-partij behield de leiding en deze voelt alles voor Arabische eenheid mits
deze overeenstemt met haar visie, welke niet die van Nasser is. Tijdens deze
ontwikkeling was Nasser op bezoek bij resp. Ben Bella en Tito. In Algiers
bemerkte hij meer interesse voor de Maghreb dan voor de VAR en vermoedelijk
greep hij het overlijden van de Algerijnse minister Khemisti, die enige woken
eerder bij een aanslag zwaar gewond werd, maar al te graag aan am zijn bezoek
te bekorten. De besprekingen tussen president Tito en Nasser verliepen gemakkelijker, maar het was enigszins onprettig voor Nasser, dat juist in de tijd,
waarop Irak zich weer losser maakte van de VAR, in het gemeenschappelijke
communique der beide presidenten de nadruk werd gelegd op de grote betekenis van de samenwerking binnen deze VAR.
Nasser was ook aanwezig op de Afrikaanse topconferentie, die 27 mei in
Addis Abeba eindigde. In stormachtig tempo zijn in Afrika in de laatste jaren
onafhankelijke staten ontstaan; waren het er acht jaren geleden nog slechts vijf,
nu zijn het er al 34 en Kenya, waar de Mau-Mau-leider, Jomo Kenyatta, tengevolge van zijn bij onlangs gehouden verkiezingen behaalde overwinning belast
is met de vorming van een regering, zal de 35e worden. In deze Afrikaanse
staten ziet men in, dat onafhankelijkheid t.a.v. de koloniale mogendheden niet
voldoende is, maar gevolgd moet warden door onderlinge samenwerking.
Onder leiding van Haile Selassie, keizer van Ethiopie, werd in zijn hoofdstad
geconfereerd over deze samenwerking. Natuurlijk kwam men overeen het nog
bestaande kolonialisme in Afrika te bestrijden, maar behalve deze agressieve
verklaring waren de resultaten alles met alles genomen nog al gematigd. De
verregaande plannen van de Ghanese president, Kwame Nkroemah, om de
Verenigde Staten van Afrika te stichten a la de USA met hem zelf als de enig
mogelijke president; verder de EEG na te bootsen in een Afrikaanse Economische Gemeenschap met een centrale Afrikaanse Bank en een munteenheid,
vonden bij de overgrote meerderheid geen gehoor; men vond er de tijd nog niet
rijp voor. Wel vond het voorstel van Ethiopie instemming om een Organisatie
van Afrikaanse Staten (alweer een OAS) te vormen naar het voorbeeld van de
Organisatie van Amerikaanse Staten; men besloot tot de oprichting van een
secretariaat-generaal, een arbitrage-commissie en commissies voor economische,
culturele en sociale samenwerking. Belangrijk is, dat hiermee een einde is
gekomen aan de Casablanca-groep, bestaande uit Marokko, Ghana, Guinee,
Mali, de VAR en Algerije, binnen welke reeds onderlinge onenigheid heerste.
Wel blij ft de gematigde Monrovia-groep, voornamelijk bestaande uit voormalige Franse en Britse koloniale gebieden, nog bestaan. Onderlinge moeilijkheden tussen Nasser en Bourguiba en tussen de laatste en Algerije werden ter
conferentie plechtig begraven.
Afrika heeft lang moeten wachten am het nationalistische voorbeeld van
Europa te kunnen volgen; het volgt sneller datzelfde Europa in een streven naar
eenheid. Natuurlijk blijven er voorlopig nog grote verschillen bestaan b.v.
tussen de meer ontwikkelde Noord-Afrikaanse landen en die in Centraal
Afrika, maar belangrijk is, dat hier een begin wordt gemaakt met het Ene
Afrika, waarmee de wereld in steeds toenemende mate rekening zal moeten
houden.
J. Oomes
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BELGIE
De regering Lefevre is er in geslaagd, de kranten een zogenaamde „windstilte" van zeventien dagen op te leggen, gedurende welke ze niet meer polemisch over de Vlaams-Waalse verhoudingen zouden schrijven. De regering
gebruikte deze tijd om een nieuw project voor de talenregeling — hoofdzakeliik
te Brussel — uit te werken. De onderhandelingen tussen de twee regeringspartijen in de contactcommissie waren vastgelopen en dus moest de regering zelf
het schip weer vlot zien te krijgen.
Op het ogenblik dat we dit overzicht afsluiten is het nieuwe taalontwerp
voor Brussel juist bekend gemaakt. Of het enig nut gehad heeft, de pers een
tijdlang het zwijgen op te leggen, en of de dagbladen er goed aan doen
rekening te houden met dergelijke ongewone wensen van een regering, kan men
in het midden laten. Indien dergelijke overeenkomsten zich in de toekomst
herhalen, wat o.i. niet te verwachten is, zou men in feite tot vormen van
in-formele censuur komen, zoals er b.v. in Frankrijk bestaan. Meer dan een
curiosum kunnen we in Lefevre's „godsvrede" echter niet zien, en de pers heeft
bij haar lezers niet aan gezag gewonnen door zich bereid te tonen op de wensen
van de premier in te gaan.
Het is daarenboven een illusie geweest, te menen dat de openbare mening
het nieuwe taalontwerp rustiger en koelbloediger zal beoordelen. De eerste
reacties wijzen er op, dat men zich in Vlaanderen wel verheugt over de hervorming van het arrondissement Brussel, dat voortaan uitsluitend het tweetalige
hoofdstedelijk gebied en de agglomeratie zal omvatten. De rest van het vroegere
arrondissement Brussel wordt een eentalig Nederlands arrondissement. De
kwestie van de „faciliteiten" wordt van de baan geschoven. Nadat ze vroeger
door minister Gilson een wezenlijk element van de taalregeling in het Brusselse
waren genoemd, laat men ze nu helemaal vallen. Oak dat zal in Vlaanderen
goed onthaald worden. Maar daar staat tegenover dat een aantal Vlaamse
randgemeenten zonder meer bij de tweetalige Brusselse agglomeratie gevoegd
wordt. Wie de sfeer kent die in Vlaanderen sedert enkele jaren heerst, zal niet
verwachten dat het parlement dhr. Lefêvre op die weg gemakkelijk zal volgen.
Vooral omdat het echt tweetalig karakter van de Brusselse agglomeratie in
nieuwe, verruimde grenzen, ondanks de beloofde waarborgen, niet verzekerd
schijnt. In officiële kringen onderschat men blijkbaar het diep ingewortelde
wantrouwen in Vlaanderen. Als de regering Vlaamse kleuterscholen en lagere
klassen belooft in het Brusselse en een toezicht op de toepassing der taalwetten,
laat geen enkel bewust Vlaming zich daardoor nog overtuigen. De onwil van de
Brusselse gemeentebesturen is zo groat, meent hij, dat er hardere maatregelen
nodig zijn om het tot nog toe gevolgde Brusselse beleid om te buigen.
Dat de regering .een wettelijke regel wil opleggen inzake taalgebruik in de
ondernemingen, zal daarentegen wel een goede indruk maken, maar de weerslag
hiervan op de specifiek Brusselse taalverhoudingen is nul. Het voor Leuven
in het vooruitzicht gestelde schoolregime zal eveneens achterdocht wekken in
Vlaanderen.
***
Het taalregime te Leuven en de vernederlandsing van het bedrijfsleven zijn
twee vraagstukken die in de jangste weken in het middelpunt van de belang-
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stelling gestaan hebben en die de prikkelbaarheid van de politiek bewusten
aanmerkelijk hebben aangescherpt.
Hoe een tweetalige universiteit in een Vlaamse stad kan behouden en uitgebouwd worden, is een probleem dat gemakkelijker zou kunnen opgelost warden,
indien de Franstaligen enige sociale of taalkundige verplichtingen zouden
afleiden uit het feit dat ze in Vlaanderen wonen en werken. Dat is echter niet
het geval, en hier ligt voor een groot deel de nooit uitgesproken oorzaak van de
malaise.
Indien het historisch toeval gewild had dat de katholieke universiteit b.v. in
Namen gevestigd geweest was, zouden de Vlamingen hieruit nooit de eisen
hebben afgeleid die de Franstaligen nu stellen en met stakingen steunen. Twee
volkeren doen samenleven in een eenheidsstaat is lastig, wanneer ze een fundamenteel verschillende verhouding hebben tot de taal als maatschappelijk verschijnsel. Men moet veronderstellen dat te Leuven een Franstalige elite aan het
werk is. Wanneer er van hunnentwege niet meer waardering voor het Nederlands kan opgebracht warden dan ze tot nog toe laten blijken, is het een illusie,
dat ooit in ruimere Franstalige kringen de taal van de meerderheid der bevolking zal geacht warden. Wegens de totaal verschillende houding die Vlamingen
en Franssprekenden aannemen tegenover de landstalen in Belgie lijkt het ons
een illusie, te menen dat men eerstdaags tot een ontspanning zal komen.
Wat het taalgebruik in het bedrijfsleven betreft, veroorzaakte de nieuwe
voorzitter van het Vlaams Ekonomisch Verbond, dhr. Henri Cappuyns, een
psychologische schok door de rede die hij uitsprak op de jaarvergadering van
die organisatie op 10 en 11 mei, te Antwerpen. Dhr. Cappuyns bleek zijn
geloof verloren te hebben in de doelmatigheid van de vernederlandsing door
overreding, — methode die door het V.E.V. in het recente verleden werd
aangewend en die aan de top van het bedrijfsleven wel enige aandacht genoten
heeft, zonder dat de resultaten echter aan de verwachtingen beantwoordden.
De voorzitter van het V.E.V. heeft thans verklaard dat hij een wettelijk opgelegde taalregeling in de ondernemingen onontkoombaar acht zo men ooit tot
gezonde taalverhoudingen wil komen.
In het ontwerp van de regering is deze opvatting aanvaard, wat ongetwijfeld
een stag in de goede richting is.
***
Een gebeurtenis van groot belang was de ondertekening van het BelgischNederlands verdrag inzake de Schelde-Rijnverbinding, op 13 mei in Den Haag.
Langs de Tussenwateren zal Antwerpen aldus een nieuwe, moderne verbinding
krijgen met de Rijn, en warden een aantal juridische geschillen uit de wereld
geholpen die de betrekkingen tussen Belgie en Nederland in het verleden soms
zwaar .belast hebben. Het leeuwenaandeel van de financiering der nieuwe
Schelde-Rijnverbinding komt voor rekening van Belgie, maar dit doet niets af
aan de economische en politieke waarde van het verdrag.
Afgezien van de eigenlijke waarde van de nieuwe verbinding zelf, is het
Schelde-Rijnverdrag tevens een illustratie van wat de Belgisch-Nederlandse
samenwerking kan worden indien in beide landen een sterk bewustzijn aanwezig
is van wat hen bindt. Ondanks het zeer positieve onthaal dat het verdrag in
Belgie genoten heeft, is toch weer gebleken dat de Vlamingen zich sterker zouden moeten doen gelden in zaken als het Benelux-beleid, die voor Vlaanderen
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van levensbelang zijn. Dat er op dit gebied nog een ernstige leemte bestaat,
was a.m. voelbaar op het te Namen gehouden jaarlijks Benelux-congres van
17 en 18 mei, waar meestal uitstekende referaten de indruk niet konden wegwerken dat zeer veel kansen op toenadering tussen Noord en Zuid ongebruikt
blijven omdat de Vlamingen de rol niet spelen die ze zouden moeten vervullen
in de betrekkingen met een buurland van welks toekomst ook de levensmogelijkheden van hun eigen gemeenschap afhangen.
***
Op de andere terreinen viel er weinig nieuws te signaleren. De wet inzake
de handhaving der openbare orde vond ook in de Senaat haar meerderheid,
ondanks de afwijzende houding van enkele socialistische Waalse senatoren, die
denkelijk door dezelfde sanctie zullen getroffen warden als de socialistische
volksvertegenwoordigers die zich niet schikten naar de partijtucht. In Wallaniè
is er echter een sterke stroming die de mandatarissen in kwestie steunt. Het
Waalse federale socialistische denken is in de jongste weken niet verzwakt en
behoudt een zekere aantrekkingskracht in burgerlijke kringen. Dat werd bevestigd door een Waalse manifestatie te Charleroi op 19 mei die o.i. bewijst dat
het federalisme wortel heeft geschoten in vele Waalse milieus, ondanks het
verzet dat geboden wordt door de gevestigde politieke machten.
De nieuwe regeling van de ziekteverzekering staat eveneens nog steeds boven
aan op de agenda der regering, die in de enkele weken die haar overblijven voor
het parlementair verlof nog talrijke ingewikkelde knopen zou moeten doorhakken. Indien ze erin zou slagen, moet erkend warden dat haar vitaliteit, in plaats
van te lijden ander de natuurlijke slijtage van de parlementaire regeringen,
integendeel toegenomen is.
H. de Bruyne

Forum
West-Europese Concilie-indrukken
Ongeveer 3.000 bisschoppen, waarnemers, raadgevers en vooraanstaande
journalisten zijn na een aantal wrijvingen en met behoud van de nodige spanningen op elkaar ingespeeld en hebben
geleidelijk de hoofdrichting van het Concilie ontdekt: bezinning op de Kerk als
licht der volkeren. Men heeft elkaars
verscheidenheid in de eenheid ervaren en
is het over het centrale onderwerp eens
geworden; en al werd er (buiten het
schema over de liturgie) weinig bereikt,
toch werd geen enkele deur naar vernieuwing afgegrendeld.
Dit is de positieve hoofdindruk, nagelaten door de vele geschrif ten die vele
bisschoppen, theologische raadgevers en
journalisten onophoudelijk tot vorming
en beinvloeding der publieke opinie publiceren 1 ). In die zin is waar wat J.
Guitton, de Franse academicus en filosoof, die als enige katholieke leek bij de
zittingen aanwezig was, opmerkte tijdens
zijn conferentie van 14 januari 1963 in
de kerk van Saint-Germain-des-Pres te
Parijs: „On peut dire que le Concile a
deja reussi- (blz. 57). Onweerstaanbaar
lopen immers alle krachtlijnen in e en
richting: de Kerk, eeuwig en tijdelijk, in
de huidige wereld. De berichtgevers erkennen dat deze grondorientatie het
zuiverst vertolkt werd in de tussenkomsten van kardinaal Suenens — door Mario von Galli voorgesteld als „die 'ausgeglichenste' Persänlichkeit des ganzen
Konzils" (blz. 119). Deze toespitsing
naar den centraal thema typeert de pastorale bekommernis die geheel het Concilie domineert.

Doch 'pastoraal' is dubbelzinnig. Een
overigens nog steeds krachtige
minderheid van Concilievaders vat deze
pastorale taak vooral op als een veilig
stellen van de zuivere leer, schrijft een
tikje geergerd Mgr Lorenz Jaeger, aartsbisschop van Paderborn 2 ); de andere
hoofdgroep meent echter dat de leer voldoende duidelijk is en in haar orthodoxie niet bijzonder bedreigd wordt, doch
dat er lets hapert aan de verkondiging.
Waar pastoraal voor de enen muren betekent, beduidt zij voor de anderen open
vensters en deuren. De berichtgevers
tonen echter allen aan dat de „herders
en vissers" het halen op de „doctoren-,
naar de vinnige karakterisering van The
Tablet (8.12.1962). De Kerk weet zich
duidelijk Kerk.-in-situatie en wil als zodanig en niet als een abstracte grootheid
(een „societas perfecta") met de concrete mensheid na in dialoog komen. De
meeste publicisten orienteren deze dialoog zeer sterk naar de oecumenische
zijde, Kung en Haring eerder naar de
protestantse geloofsgenoten toe, Wenger
beslist naar het Oosten, vooral de Russen. De assumptionist A. Wenger,
hoofdredacteur van La Croix (het Parijse blad dat de meent uitgebreide en
zakelijke informatie over het Concilie
verstrekte), bericht uitvoerig over de onderhandelingen Moskou - Rome. Ook
voor de interpretatie van de encycliek
Pacem in terris blijkt hij een uitstekende
bron te zijn, die talrijke onuitgegeven of
moeilijk te vinden documenten verzamelt.
Het is nu wel duidelijk dat een der
hoofdelementen van de conciliaire strategie — in tegenstelling met de meeste
der vroegere concilies en zelfs in tegen-

1) Mario von Galli und Bernhard Moosbrugger, Das Konzil (Chronik der ersten Sessio) - Ein
Bild- und Textbericht, Mathias Griinewald-Verlag, Mainz, 1963, 144 pp.; A. Wenger, Vatican II,
premiere Session, coll. l'Eglise en son temps, ed. du Centurion, Parijs, 1963, 346 pp.; J. Guitton,
Regard sur le Candle (propheties d'un observateur), Aubier, Parijs, 1963, 100 pp.; Wolfgang SeibelFranz Lorenz, Ein Briefwechsel zum Konzil (Die erste Konzilstagung im Blickpunkt der Offentlichen
Meinung), Paulus-Verlag, Recklinghausen, 1963, 135 pp.; Rene Laurentin, L'Enjeu du Concile, 2e
uitgave, ed. du Seuil, Parijs, 1963, 225 pp.; Bernhard Haring, Das Konzil im Zeichen der Einheit,
Herder-Bticherei, nr. 144, 1963, 124 pp.; Hans Kung, Kirche im Konzil, Herder-Bucherei, nr. 140,
1963, 221 pp.; Yves M.-J. Congar o.p., Le Concile au jour le jour, coll. I'Eglise aux cent visages,
ed. le Cerf, Parijs, 1963, 143 pp..
2) Theologie und Glaube, 53 (1963) 2, blz. 94.
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stelling met het hele na-constantijnse
tijdperk uitgesproken disengagement'
betekent tegenover elke politieke immenging en stellingname. Men kan niet ontkennen dat dit felt alleen reeds het religieuze karakter van het Concilie voor de
gehele wereldopinie releveert.
Terwille van de dialoog met de protestanten trekt Kung, die daarbij de
hoofdlijnen van zijn groter werk Strukturen der Kirche samenvat, de aandacht
op het uitzonderlijk belangrijke schema
over de verhouding tussen Schrift en
Traditie 3 ). Hier ligt de toetssteen voor
alle verder gesprek, en zulks niet enkel
met de protestanten. Bij deze gelegenheid
wijzen alle berichtgevers op de spanningen te Rome tussen Bijbelinstituut en
Gregoriana enerzijds en anderzijds een
groep professoren van de Lateraanse
universiteit, gesteund door kardinaal
Ruffini van Palermo, kardinaal Siri van
Genua en een invloedrijke Curiegroep.
Het tussenspel met de manifestatie bij de
thesis-verdediging van P. Lohfink (in
het Bijbelinstituut) worden bij von Galli
en Wenger uitvoerig behandeld als symbool van de vaste wil tot verdediging
van de vrijheid in de Kerk. Von Galli,
die wel de fijnste en meest evenwichtige
commentaren bij het hele conciliegebeuren biedt, wijst niet zonder reden op de
blijvende en al te eenzijdige druk van de
Italianen en de Curie: „Leugnen wir
Tatsachen nicht. Wir sind noch nicht
caber der Briicke. Wir sind mitten darauf" (blz. 60). Ook wordt herhaaldelijk
gewezen op de tussenkomsten van kardinaal Silva Enriques van Santiago de
Chile, een der krachtigste persoonlijkheden van dit Concilie; hij onderstreept
dat het Romeinse centralisme de grootste hinderpaal vormt voor een aangepaste zielzorg. En al mag men niet alle Italianen onder een noemer brengen (kardinaal Montini, kardinaal Lercaro en de
bescheiden bisschop van Livorno zijn be-
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slist pastoraal „open"), toch is het Italiaanse centralisme nog niet definitief
overwonnen. Hoezeer von Galli ook
mag schrijven dat „die Kirche sich hier
erlebte als horizontale Einheit der Bischtife untereinander, neben der vertikalen Einheit, die jeden Bischof direkt
mit dem Papst verbindet" (blz. 29) —
wat treffend gelllustreerd werd met foto's van verscheidene regionale bisschopsvergaderingen toch blijft de
Curie krachtig. Dit kwam tot uiting bij
de aanvang van het Concilie (27 oktober) , toen de Paus de door de bisschop
pen goedgekeurde commissielijsten aanvulde met nieuwe leden, zodat het oorspronkelijk aantal Italianen van 20 op 44
werd gebracht wat een Duitse bisschop „wenigstens fur unser subjektives
Empfinden" in het publiek als overdre
y en beoordeelde. Dit kwam opnieuw tot
uiting na de eerste sessie, bij gelegenheid
van de oprichting der commissie voor
hervorming van het kerkelijk recht (30
maart 1963) . R. Rouquette s.j., de bekende kroniekschrijver van Etudes, oordeelt hierover zeer streng: „Or, it n'est
pas douteux que la composition actuelie
de la commission de reforme du Code se
presente comme une victoire anticipee de
la Curie sur le Concile" 4 ). Immers, van
de 36 leden dezer commissie (alien kardinalen) zijn er 17 Italianen (14 der Curie) en 13 niet-Italianen (7 der Curie) .
Kung wijst hier op de reeds herhaaldelijk voorgestelde redmiddelen: vooreerst
de oprichting van een permanente centrale commissie van residentiele bisschoppen, die, aangeduid door de verscheidene regionale bisschopsconferenties, periodiek
by. tweemaal per jaar
te Rome zou samenkomen en, met de
Paus, de romeinse Congregaties zou
overkoepelen en richting geven. Vervolgens wijst hij op een resolute internationalisering der Curie en op het inrichten
van bestendige internationale commissies

3) Hierover publiceerde de bisschop van Innsbruck (waar K. Rahner universiteitsprofessor is) een
belangrijke tekst in het Zeitschrift fur katholische Theologie, 85 (1963), 1, blz. 1 - 15; waarin hij
volgende thesis verdedigt (wij vertalen uit het latijn): „De stelling die houdt dat de traditie (als
onderscheiden van de H. Schrift) buiten de inspiratie en de grenzen van de canon daarenboven
andere dogmatische waarheden bevat die noch expliciet noch impliciet op enige wijze in de H. Schrift
vervat liggen en waarvan daarom kan gezegd worden dat zij in de Schrift geenszins hun laatste grond
hebben, — deze stelling is niet zo zeker dat zij kan gedefinieerd worden".
4) Etudes, t. 317 (1963), blz. 249.
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van experts, samengesteld uit bisschoppen en theologen. Met het oog op het
centralistisch gevaar commenteert von
Galli: ook de bisschoppen moeten geduld
hebben en volhouden; zij molten niet
door allerhande toegevingen het Concilie
willen verhaasten om vlug weer thuis te
zijn en daardoor hun vrijheid verkopen,
„nicht ihre Freiheit urn das Linsenmus
baldiger Wiederkehr" (blz. 76).
Belangrijk voor de binnenkerkelijke
dialoog lijkt ook het contact tussen bisschoppen en theologen. De bescheiden
arbeid der deskundigen achter de schermen (in conferentiezalen, salons of aan
restauranttafeltjes) blijkt uiterst vruchtbaar te zijn: vele bisschoppen komen opnieuw in contact met de levende theologie van de Kerk en vele theologen ervaren nog dieper de nijpende vragen der
zielzorg. Uit dit gesprek zal en het pastorale optreden in de hele Kerk aan theologische fundering winnen; en ook de
theologietractaten zullen na het Concilie
wel meer pastoraal gericht worden. In
deze blijvende dialoog op lokaal plan
ligt ongetwijfeld een der noodzakelijke
voorwaarden voor de realisatie zelf van
de conciliaire beslissingen.
Een laatste hoofdindruk mag niet onvermeld blijven. In alle concilieverslagen
wordt gewezen op de grate behoefte aan
een authentieker beleven van de evangelische eenvoud en armoede in de Kerk en
zulks zowel in haar verschijning (liturgie, bisschoppelijke kledij, huisvesting
van geestelijken en religieuzen) en haar
verkondiging (meer aangepast catechismusonderricht, minder formalisme in het
breviergebed) als in haar objectieve be-

zorgdheid vooral om de armen. En al
kan von Galli de paus beschrijven als
„der wohlwollend schlaue Johannes"
(blz. 38), hij erkent ook dat het de paus
zelf is die door zijn eenvoudig, maar onloochenbaar echt geloof hier het concilie-klimaat ---- en zo de Kerk beslissend beinvloedde. Hij is nooit buiten zijn
rol van waarborg der bisschoppelijke
vrijheid getreden, merkte Mgr Felici, de
conciliesecretaris, terecht op in een persconf erentie (Osservatore Romano, 23.2.
1963). Die bescheidenheid is symbool
voor elk hierarchisch optreden in de
toekomst. Wellicht is dit voor de nietkatholieke waarnemers het grote mirakel
geweest dat juist hij, die in zijn persoon
het felst de Kerk als institutie betekent,
ook de man is die het duidelijkst charismatisch optreedt bij het aansturen naar
het nieuwe kerkbeeld als ontmoeting en
dialoog van de christenen onder elkaar
met de H. Geest en met de wereld. Zo is
het gekomen dat de waarnemers onbevangen erkenden niet een of andere
„open - bisschop in een overigens verzostard bolwerk te hebben ontmoet
als eerst gedeeltelijk verwacht werd
doch de openheid en de groeiende nieuwheid van de hele wereldkerk zelf te hebben ervaren. En deze vaststelling bleek
ook voor de communistische pers de
grootste verrassing te zijn: de Kerk, die
stervend gewaand werd als een bourgeois-fenomeen, verschijnt als een levende internationale werkelijkheid, bekommerd om de vrede van allen en bezorgd
om de armen, waar zij zich ook bevinden.
J. Kerkhofs S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
HOFMANS, F., Over het mooiste bock,
het evangelic van Lukas. — H. Nelissen,
Bilthoven, 1962, 112 pp., f 3.95.
Enige centrale gedachten uit het Lukasevangelie worden hier door de S. ter
overweging voorgesteld en hij is erin geslaagd, er aansprekende meditaties van te
maken. Deze gedachten zijn: Eerste deel:
Het evangelie van de armen; Het radicale
evangelie; Een boodschap van bidden en
doen. Tweede deel: Maakt u geen zorgen; Vraagt dus de Heer van de oogst;
Niet mijn wil, maar uw wil geschiede;
Doet dit tot mijn gedachtenis. Derde
deel: Het milieu waarin God kwam; Oud
en jong; De grate Verborgene. S. heeft
deze overwegingen reeds eerder als toespraken gehouden. Hij heeft er goed aan
gedaan zijn tekst niet te wijzigen. Daardoor is zijn opzet bewaard: „En zo wil
ik dit alles toch wel voorleggen, eerbiedig: als een gesprek, dat begint tussen u
en mij, en dat overgaat in het gesprek
tussen u en Hem die door Lukas verkondigd were.
P. Grootens
GUARDINI, Romano, Christelijk bewustzijn. Essays over Pascal (Sterrenserie
II). --- C. de Boer, Paul Brand, Hilversum, 1962, 193 pp., f 6.—.
In dit boek geeft Guardini een antwoord
op de vraag: Wat is christelijk geloven?
Hoe kan men het omzetten in leven en
daad? Of met andere woorden: Hoe ziet
het christelijk bewustzijn, dat op het geloof in de voile zin van het woord berust,
eruit? Hoe voltrekt zich een leven dat
door zo'n geloof bepaald wordt? Om op
deze vragen een antwoord te geven, heeft
Guardini de Pensêes en andere werken
van Pascal tot leidraad genomen. Hij
komt dan tot de volgende hoofdstukken:
Het Memorial, de religieuze beslissing in
het leven van Pascal; De mens en zijn
plaats in de werkelijkheid; De natuur en
het kunstmatige; Gods verborgenheid en
het hart; Het argument van de weddenschap, een historisch verhaal; De strijd
van Pascal. Hoewel men soms de indruk
krijgt, dat men in dit werk eerder te doen
heeft met de „Gedanken- van Guardini,
dan met de „Pensees - van Pascal, over
wie het laatste woord nog niet gezegd is,
zal de lezer hier zeker getroffen warden
door de beschrijving van het christelijk
bestaan in een van zijn realiseringsmogelijkheden.
P. Grootens

Celibaatscrisis. Suggesties van een priester. ---, Uitg. Pax, 's-Gravenhage, 1963,
31 pp.
In een anonieme brochure zonder imprimatur geeft een Noordnederlands priester zijn mening over het delicate punt van
het celibaat der priesters. Gezien de zielenood van bepaalde priesters stelt de
auteur voor dat men de priesterwijding
tot rond de 30-jarige leeftijd zou uitstellen,
dat de gelaiciseerde priesters zouden mogen huwen, en dat ook jonge priesters
die een celibaatscrisis doormaken, tot de
lekestaat zouden mogen terugkeren en
huwen. Ook is hij voorstander van het
priester wijden van gehuwde leken. Naar
wij uit Rome vernemen is er weinig kans
voor, dat het concilie aan tot de lekestaat teruggekeerde priesters toe zou
staan te huwen. Kerkgeschiedkundig gezien constateren wij dat de priesters
moreel en intellectueel nooit zo hoog
hebben gestaan als op het ogenblik in
West-Europa. De vraag rijst of men een
zo delicate en actuele kwestie niet grondiger van alle zijden zou moeten belichten, wanneer men ze onder het publiek
M. Dierickx
brengt.
LECLERC, E., De nacht van de Poverello. — H. Nelissen, Bilthoven, 1962,
97 pp., f 3,75.
De jonge orde van St. Franciscus van
Assisie heeft kart na haar stichting een
zeer ernstige crisis doorgemaakt; het ging
nl. om de aanpassing van de oorspronkelijke regel, die aanvankelijk was opgesteld
voor een kleine groep, bezield met een
verheven idealisme, aan een grote schaar
van volgelingen. St. Franciscus heeft fel
met zichzelf geworsteld. Het was een
heldhaftige en dramatische strijd. Leclerc
heeft getracht het conflict van de heilige
met velen van zijn volgelingen op poetic
sche wijze te verbeelden, zonder te vervallen tot een sensationele pathetiek. Hij
is daar volkomen in geslaagd. De sfeer,
die dit boekje oproept, is zeer sereen; het
laat de zielegrootheid van de heilige niet
alleen onaangetast, maar sterk naar voren komen.
C. de Groot
WAL, A.A., Andre van de, Kerk en
godsdienst in de Sovjet-Unie (G.G.G. nr.
732). 's-Hertogenbosch, Marienburg,
1963, 77 pp.
In dit zeer actuele boekje beantwoordt
de zeer ter zake kundige auteur de vraag:
Hoe is de tegenwoordige toestand van de
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Kerk en de godsdienst in de Sovjet-Unie?
Na een beschrijving van de periode van
de godsdienstvervolging, getuigt hij met
de feiten in de hand, dat het geloof in
God nog steeds in Rusland bestaat. Daar
tegen doet het na-oorlogse communisme
nog steeds verwoede pogingen met een
zeer heftige propaganda de godsdienst
uit te roeien. Omdat zij in dit streven
falen is er bij de sovjetleiders echter een
groeiende onrust waar te nemen. Hun
opzet kan ook niet gelukken. Vele sovjetburgers hebben een heimwee naar het
geloof, de orthodoxe seminaries zijn volledig bezet en het marxisme is niet bij
machte antwoord te geven op de vraag:
Waartoe leeft de mens? De S. besluit
zijn zeer behartenswaardige studie met de
woorden: God kiest zijn eigen weg om
door het kwaad het goede te doen zegevieren.
P. Grootens
LEPPICH, J., Gemengde berichten.
Een kruisweg. Vert. P. van Antwerpen. —
Lannoo, Tielt, 1963, 64 pp., 28 ill., F. 48.
Een kruisweg in de bekende Leppich-stijl.
Telkens uitgaand van een krantenbericht
wordt de moderne mens binnen zijn dagelijkse sensatie opgevangen en van daar
uit naar Christus' lijden en kruis geleid als
naar de enige zin van dit verdwaasd bestaan. De graffiti van Bernd Thesing zijn
op de sfeer van de tekst afgestemd en het
geheel is bizonder keurig uitgegeven.
L. Monden
HILDEBRAND, Dietrich von, Schijn en
Waarheid. Lannoo, Tielt, 1961, 192
pp., ing. F. 74, geb. F. 98.
De existentialistische ethica, situatiemo
raal en zondenmystiek, beschouwt Von
Hildebrand niet zozeer als een goed afgelijnd filosofisch systeem dan wel als een
tendens in de moderne christelijke literatuur. De auteur noemt vooral Francois
1Vlauriac, Graham Greene, en Gertrud von
le Fort. Deze ethica is een aanklacht
tegen een middelmatig, conventioneel
christendom, waarvan een aantal typen
uitvoerig beschreven worden: de farizeeer, de eigengerechtigde mens, de morele bureaucraat. Daarna beschrijft Schr.
enkele morele verhoudingen: letter en
geest, formele en materiele morele plichten, handeling en tendens in de persoon.
De laatste hoofdstukken handelen over de
christelijke houding tegenover de zondaar
en de fundamentele dwalingen van de
situatie-ethiek. In dit perspectief beschrijft
hij in het laatste hoofdstuk de kern van de
christelijke moraal. Von Hildebrand wil

kritisch de waardevolle elementen van
zijn tegenstanders bewaren en ze een
plaats geven in een waarachtig christelijke moraal. Als uitgangspunt voor zijn
uiteenzetting neemt Von Hildebrand de
„waardenmoraal- die hij in Christian
Ethics (New York, 1953) ontwikkelde.
Jammer genoeg gaat er nogal wat verloren door de tamelijk abstracte en wijdlopige uiteenzetting en de moeilijk leesbare Nederlandse vertaling.
J. Vercruysse
Voix de 1'Eglise en Orient, Voix de
l'Eglise melchite, Choix de textes du Patriarche Maximos IV et de l'Episcopat
grec-melchite catholique. Desclee De
Brouwer, Brugge, 1962, VII-206 pp., Fr.
210.
Het was nodig herhaalde malen de rechten van de katholieken van Oosterse ritus
te verdedigen. Dit gebeurde in artikelen
en brieven, op congressen of oecumenische bijeenkomsten, waar leken en kerkelijke waardigheidsbekleders hun menilig
uiteen konden zetten. De verdiensten in
dit opzicht van patriarch Maximos IV en
van het katholiek melchitisch episcopaat
zijn niet onbekend. Hun voornaamste
artikelen en conferenties, verspreid in
tijdschriften die in het Westen soms toegankelijk zijn, worden hier in boekvorm
uitgegeven. Ondanks hun soms polemische vorm, kunnen ze bijdragen om vooroordelen van de westerse katholieken ten
opzichte van het Oosten te doen verdwijnen,
F. Bossuyt
BLINZLER, Josef, Le Procês de Jesus
Lumine Fidel, 5). — Mame, Parijs,
1962, Traduit de l'allemand par G. Daubie, 558 pp., 27,76 NF.
Enkele jaren geleden verscheen de eerste
uitgave van Blinzlers Der Prozess jesu.
Bij andersdenkenden zowel als bij katholieken maakte het werk opgang, zodat het
in verschillende talen verspreid werd en
spoedig een tweede en een derde Duitse
druk kende. Van deze derde druk biedt
dit werk ons nu de Franse vertaling. -Opzet van B. is een historisch-juridisch
onderzoek van het Lijdensverhaal; dus
kritisch vaststellen welke gebeurtenissen
zich precies afspeelden, hoe het proces
verliep en wie nu eigenlijk schuld had bij
de veroordeling van Jezus. Het onderzoek
wordt door schr. ingesteld met een rijkdom aan informatie, een zin voor objectiviteit en een duidelijkheid in de uiteenzetting die beantwoorden aan wat we gewend zijn van de Duitse exegetische tra-
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ditie. Divergerende opinies worden eerlijk
onderzocht en op hun waarde getoetst.
Meer technische kwesties worden als afzonderlijke capita besproken; graag zal
men die lezen over de chronologie van de
Passie (I), de plaats van het pretorium
(IX), Pilatus of Jesus op het bëma (XV),
de chronologie van Goede Vrijdag
(XVIII). Men kan de vraag stellen of
de rechtsgrond van Jezus' veroordeling
door het Sanhedrin niets meer was dan
de „revendication claire et franche de sa
rnessianite ( blz. 145; cfr. 150). 0.i.
wordt Jezus veroordeeld omdat hij in zijn
antwoord aan de Hogepriester het bovenmenselijk aspect van zijn messianiteit benadrukt: juist hierin bestaat, voor het gevoel van de Joden, de Godslastering.
De eerste twee hoofdstukken van de
Franse vertaling zijn een al te slaafse
,doorzichtige" weergave van het
Duits en lezen bepaald onprettig; merk
waardigerwijze wordt nadien de taal
gaandeweg wat soepeler. Voor wie
zich voor het Passiegebeuren interesseert,
is dit boek van B. een klassiek werkinstrument aan het worden. J.-M. Tison
KOCH, S.J., Anton, Praedica Verbum.
Homiletisch handboek, Tiende deel: De
leer over het leven van de mens. Heideland, Hasselt, 1962, 476 pp., geb. Fr.
370.
Het tiende deel van het bekende homiletisch handboek in deze, zoals gewoonlijk,
zeer keurige Heideland-uitgave, behandelt
de plichten van de mens ten opzichte van
zichzelf: zijn lichamelijk leven, leven der
instincten, geldingsdrang, genotzucht, hebzucht, geslachtsdrift, gevoels- en wilsleven, het leven der begeerten en het geestesleven. Daarna volgen nog hoofdstukken over het beroepsleven en de plichten
van staat. Het bronnenmateriaal uit Heilige Schrift en Overlevering blijft wel het
meest bruikbare gedeelte van dit klassieke handboek. Beelden, vergelijkingen en
geschiedenissen zijn meer tijdgebonden en
moeten persoonlijk verwerkt of aangepast
worden. Vele schema's zijn voorbijgestreefd, maar bewaren toch hun suggestieve waarde. Een goudmijn van nuttige
gegevens voor wie ze verstandig kan geF. Bossuyt
bruiken.
NEDONCELLE, Maurice, Priare humaine, priere divine. Essai phinomiEnologique. (Textes et etudes philosophiques). -Desclde De Brouwer, Brugge, 1962, 204
PP.

Deze fenomenologie van het gebed, wel
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de eerste in haar soort, is zeer volledig;
geen aspect van het gebed dat niet wordt
gesitueerd, beschreven en kort besproken:
ook de specialist zal niets missen. In zijn
objectieve en nuchtere trant weet de
schrijver van La reciprocite des consciences en van Vets une philosophie de la
personne et de l'amour toch zijn persoonlijke visie mee te delen. De mensen n.l.
leven in de intersubjectieve wereld van
het „vocatief", die ze zelf oproepen en
waarin ze elkaar opvoeden tot vrijheidswezens. Het menselijk gebed, in al zijn
vormen en schakeringen, ontluikt daar
vanzelf, maakt de mensen geleidelijk bewust van hun geestelijke noden en verlangens, en richt zich dan ook vanzelf
naar God. Meteen ondergaat het gebed
een radicale verandering; de grondverhouding tot de schepper is een heel andere
dan die tot de medemens. Geheel nieuw is
dan het christelijk gebed, omdat het zich
richt tot de Godmens, en het volmaakte
gebod van de liefde naleeft en realiseert.
Langs alle psychologische trappen van
het private en van het liturgische gebed
en over heel de ladder van de gebedsbegenadiging, leidt de beschrijving tot
voor de toppen van het christelijk gebed,
zoals die in de ervaringen van heiligen en
in de beloften van de Openbaring kunnen
verschijnen. Al is het boek vlot en eenvoudig geschreven, toch is het niet overal
voor iedereen even gemakkelijk te volgen.
J. Defever
Phoenix Bijbelpockets: Zoals er gezegd is
over de Schepping, het Paradijs, de Vloed
en de Toorn, door G. A. BAHIR, Prof.
Dr. P. A. H. DE BOER, Prof. Dr. B.
DELFGAAUW, Prof. Dr. A. GULDENSON, L. FUKS, Ds. H. J. KATER, Ds.
K. H. KROON, Drs. H. VAN PRAAG,
Prof. Dr. C. A. RIJK en Dr. J. SOETENDORP. r W. de Haan, Zeist; Standaard
Boekhandel, Antwerpen, 1962, resp. 154,
153 en 152 pp.
Ofschoon het, in principe, een gelukkig
idee zou kunnen geacht worden om de
bijbelse verhalen over de schepping (Gn
1), het Paradijs (Gn 2-3), en de Zondvloed (met de Torenbouw: Gn 6-11)
achtereenvolgens door Joodse, Protestantse en Katholieke verklaarders te laten
belichten, lijkt ons de bier voorliggende
poging niet geslaagd. Het uitgangspunt
van de gehele opzet is een Joodse vertaling, en een breed uitgewerkt Joods
commentaar; de bijdragen van de Katho
lieken zijn miniem. Het boek kan dus wel
in de handen gegeven worden van des-
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kundigen, die zich op de hoogte wensen
te stellen van niet-katholieke Bijbelverklaringen; maar de niet-vakmensen zullen
moeilijk overweg kunnen met de bonte
verscheidenheid van de hier geboden
(vaak elkaar uitsluitende) verklaringen.
Dat er ook een Islamiet aan het woord
komt, heeft misschien een folkloristisch
interesse, maar brengt de gewone lezer
zeker niet dichter bij de eigenlijke betekenis van de geinspireerde tekst. Op dit
gebied geldt vooral datgene wat in het
algemeen van deze reeks kan gezegd worden (met de woorden van den der medewerkers) : het gaat om „verklaringen, die
meer zeggen over de verklaarders dan
over de te verklaren teksten". In de bijdrage van een katholieke medewerker lijkt
ons de bewering dat „Adam een symbool
voor de 'mens' is" in deze zin geschakeerd
te moeten worden, dat aan de figuur van
„de eerste mens" de facticiteit en Einmaligkeit moet toegekend worden, die de
meest liberale interpretatie van het Erfzonde-decreet van Trente niet mag verJ. De Fraine
doezelen.
ELIADE, Mircea, Het gewijde en het
C. de Boer,
profane (Sterrenserie).
De Branding,
Paul Brand, Hilversum.
Antwerpen, 1962, 134 pp., F. 75.
Een van de meest waardevolle werken uit
de huidige godsdienstfenomenologische
literatuur wordt hier in 'n vrij behoorlijke,
echter lang niet feilloze vertaling ter beschikking van het Nederlandslezend
publiek gesteld. Jammer dat de vertaler
het een inleiding en een flaptekst meegaf,
die het hele perspectief van het boek vervalsen en vervlakken. Het bibliografisch
overzicht van blz. 120 is ergerlijk onvolledig; het spreekt bovendien alleen van
„Duitse vertalingen" terwijl juist het hier
vertaalde werk oorspronkelijk in het Duits
L. Monden
gepubliceerd werd.
THEOLOGIE
JACOB, N., J. M. AUBERT, e.a., Pratique du droit et conscience cheetienne
(Collection Rencontres). Le Cerf, Parijs, 1962, 272 pp., NF. 8,10.
De CIREC (Centre International de Recherches et d'Echanges Culturels) organiseerde een reeks gedachtenwisselingen tussen juristen en theologen omtrent vraagstukken van recht en moraal, vooral omtrent het natuurrecht. De resultaten van
dit colloquium werden hier gebundeld.

We vinden er twee lezingen die het katholiek standpunt t.a.v. het natuurrecht
vergelijken met het standpunt van Karl
Barth. Verder een paar bijdragen over
het zo omstreden probleem van de kennis, de aard en de inhoud van het natuurrecht. Vervolgens wordt de verhouding
natuurrecht en positief recht besproken;
tenslotte, een paar beschouwingen over
de historiek en een mogelijke evolutie van
het natuurrecht. Deze bijdragen, van ongelijke waarde trouwens, bevatten meerdere interessante beschouwingen, maar
blijven niettemin in grote mate slechts
een eerste kennismaking met de proble
matiek. Toch legt dit boek getuigenis of
van de actuele belangstelling voor het natuurrecht, waarover iemand schreef: „On
pent en oublier la presence quand on vit
dans une socidtd stable (.. .) Mais on ne
peut guêre s'en passer dans les temps de
crise."
F. Van Neste
SCHUBERT, K., Der historische Jesus
und der Christus unseres Glaubens.
—Herd ,Wen ,1962, 96p.,DM.21
R. Bultmann
en tal van zijn leerlingen
na hem hebben in de laatste decennia
een poging ondernomen om de Boodschap
van het Evangelie te „demythologiseren"
en aldus voor onze tijdgenoten begrijpelijker en aanvaardbaar te maken. Wat zal
een katholiek hierover denken? Op deze
vraag tracht dit verzamelwerk een antwoord te geven. Van de zeven studies
die het hoofdonderwerp min of meer benaderen, willen we de twee voornaamste
even releveren. F. Mussner, Der „historische Jesus": de continuiteit tussen Jezus'
eigen messiaans bewustzijn enerzijds, en
de messiaanse titels hem door de jonge
Kerk toegekend anderzijds, wordt gewaarborgd door het ongewone karakter van
dit Messianisme. Zoals Jezus zich tijdens
zijn leven opwierp als een niet-politieke
Messias, ziet de eerste Kerk in hem de
Messias juist inzover hij over de weg van
Lijden en Dood tot de Verrijzenis komt.
W. Beilner, Mythos und Offenbarung
Kritische Auswertung der Entmythologisierungstheorie Bultmanns: klaar en bon-

dig wordt de theorie van Bultmann uiteengezet, het waardevolle in zijn zienswijze wordt geintegreerd, het onaanvaardbare van zijn a priori en zijn inconsequenties op de korrel genomen. Alles samen
een verrijkend boek voor wie op de hoogte
wil zijn van een van de belangrijkste
stromingen in de hedendaagse exegese en
haar terugslag op het geloofsbesef onzer
J.-M. Tison
tijdgenoten.
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LIEB, Fritz, Sophia und Historie. Aufsiitze zur iistlichen und westlichen Geistes- und Theologiegeschichte, herausgegeben von Martin ROHKRAMER.
EVZ-Verlag, Zurich, G. F. Callenbach,
Nijkerk, 1962, VIII-380 pp., f 27.95.
Op 10 juni 1962 herdacht Fritz Lieb,
Professor in de Theologie te Basel, zijn
70e verjaardag. Vrienden hebben hem bij
die gelegenheid een feestboek aangeboden, waarin de belangrijkste studies van
de geleerde theoloog gebundeld zijn.
Deze bijdragen behandelen op de eerste
plaats de geest en de theologie van het
Oosten, de verhouding van de russisch
orthodoxe kerk tot het protestantisme,
schrijvers en denkers als Dostojewski en
Solovjef. Nog onuitgegeven is de studie
over Konstantin Leontjew. Maar ook
voor de westerse theologie heeft Lieb
belangstelling, getuige zijn artikelen over
Georg Hamann en Rudolf Bultmann. Het
gehele boek vormt een uitdrukking van
het levenswerk van Fritz Lieb, dat hierin
bestaat: een historisch-theologische basis
te leggen voor de ontmoeting tussen de
oosterse en westerse christenheid.
P. Grootens
A Catholic Dictionary of Theology. Vol.
I: A to Casuistry. — Nelson, London,
1963, 332 pp., 42 sh.
Dit is het eerste deel van een theologisch
woordenboek dat vier delen zal bevatten.
Formaat, druk, bladspiegel, het uiterlijk
in het algemeen geeft het boek een standing die, gezien de prijs, de theoloog met
verwondering voor redacteuren en uitgevers vervult. De theoloog: het is juister
te spreken van de ontwikkelde christen,
want naar dit deel te oordelen is het
boek minder voor de theoloog bedoeld
dan voor de onderlegde lezer. Hetgeen
echter enig commentaar behoeft is de
titel: de keuze van dictionary is vreemd.
Men verwacht dan bijna spontaan een
nauwkeurige omschrijving van theologische termen en uitdrukkingen en in zoverre nodig een uiteenzetting van theologische begrippen die door zulke termen
worden gedekt. Men associeert een dictionaire niet gauw met een verzameling opstellen over allerhande onderwerpen. En
dit eerste deel geeft nu juist zulk een
verzameling opstellen. Deze zijn stuk
voor stuk het lezen waard, en de bibliografie die ieder artikel afsluit wijst er op
dat de schrijvers de jongste literatuur,
ook die van het vasteland, geenszins hebben verwaarloosd. Men verwacht in een
boek van deze opzet geen uiteenzettingen
60
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van eigen visies en eigen theorieen; de
lezer verwachte dan ook niet meer dan
een degelijke weergave van de status
questionis. En hierin wordt hij allerminst
teleurgesteld; de artikelen zijn helder gesteld, waarbij de afwezigheid van onverstaanbaar vakjargon en al te zwaarwichtig geschrijf een ware weldaad zijn. Er
ligt iets wat aan gemoedelijkheid doet
denken over dit werk, en het maakt de
lezing aantrekkelijk, maar aan verantwoorde wetenschappelijkheid doet dit
niet de minste afbreuk.
W. Peters

SANDAEUS, M., S.J., Pro theologia
mystica clavis. Coloniae Agrippina,
Ex Officina Gualteriana, 1640. (Reproduction anastatique, Ed. de la Bibliothéque S.J., Heverlee-Louvain, 1963) . 404
pp., geb. F. 750.
Maximiliaan van der Sandt is een Amsterdammer van geboorte ( 0 1578) maar
bracht praktisch zijn gehele leven door in
Duitsland. Hij was professor in de wijsbegeerte en in de theologie te Wiirzburg

en in de exegese te Mainz. De laatste
jaren van zijn leven werkte hij te Keulen
waar hij in 1656 overleed. Op het gebied
van de mystiek verscheen nog van hem
de Theologia mystica in 1627. In het
lexicon dat we bier voorstellen behandelt
hij, steunend op meer dan honderd geestelijke schrijvers en mystici, de voornaamste termen waarmede zij hun leer en ervaring uitdrukken. Al wie zich hoe dan ook
wijdt aan de studie van de mystiek, zal
dadelijk inzien met welk kostbaar werkinstrument hij bier te doen heeft. Daarom
is de anastatische herdruk van dit thans
haast onvindbaar geworden werk uiterst
A. Geerardijn
welkom.
CERFAUX, Lucien, Recueil L. Cerfaux,
Etudes de Mgr. Cerfaux reunies a l'occasion de son soixante-clixieme anniversaire.
Vol. 3: Supplement. (Bibl. Ephem. theol.
Lov. 18.) Gembloux, Duculot, 1962,
458 pp., 400 Fr.
In 1953 nam Mgr. Cerfaux, een van de
meest markante vertegenwoordigers van
de Leuvense exegetische school, zijn emeritaat. Bij die gelegenheid werden zijn
talrijke reeds verschenen — en een paar
onuitgegeven artikelen in twee boekdelen uitgegeven (Recueil 1 en 2). Dit
derde deel nu, dat als een supplement op
de voorgaande verschijnt, bevat alle artikelen door de auteur gepubliceerd in de
jaren 1955-1962. De studies zijn in vier
series verdeeld: 1) Canonische geschriften en aanverwante literatuur, 2) de
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Evangelien (kritiek en theologie); 3) het
primitieve Christendom; 4) Studies over
Paulus. --- Verschillende indices op de
drie delen zijn achteraan in dit deel aangebracht: een namenregister, eeu tabel met
alle citaten uit Schriftuur, apocriefe literatuur en vroegchristelijke auteurs, tenslotte een alfabetisch zaakregister. Alwie
in zijn theologische of exegetische studies
reeds nader kennis maakte met de publikaties van Mgr. Cerfaux, zal er prijs op
stellen dit boekdeel, samen met de twee
vorige (die zojuist werden herdrukt) in
zijn bibliotheek op te nemen.
J.-M. Tison
LAURENT, 0.S.U., Marguerite-Marie,
Realisme et richesse de l'amour chretien,
essai sur Eros et Agape (Studia Regina
Mundi 1). Librairie S. Paul, Issy-Les
Moulineux, Bar-le-Duc, 1962, 157 pp.
De laatste decennia is er veel geschreven
over het wezenlijke originele karakter
van de christelijke agape in vergelijking
met de opvatting van de eros, die door
de heidense filosofen Plato, Aristoteles
en Plotinus werd uitgewerkt. Op dit probleem is vooral de aandacht gevestigd,
sinds de Zweedse lutherse theoloog A.
Nygren er een driedelig werk aan wijdde. Nygren heeft veel instemming bekomen, maar ook veel kritiek. Men verweet
hem, dat hij de eras en agape tot twee
onherleidbare begrippen bestempelde en
dat er volgens hem geen agape van de
mens tot God bestaat. Zuster M.M. Laurent wil daarom het gehele probleem
nog eens in zijn geheel opnieuw in ogenschouw nemen volgens de normen van
de katholieke theologie. Zonder zich teveel aan de begrippen te houden gaat ze
er meer de inhoud van na in de Heilige
Schrift, waarbij ze vooral de nadruk erop
legt, dat Joannes en Paulus geen tegenstanders zijn, maar vertolkers van hetzelfde woord Gods. Zo streeft ze ernaar
boven de begrippen uit te stijgen tot de
realiteit. Het resultaat is dat ze een
levenseenheid ontdekt tussen eros en.
agape. Een zeer fijn geschreven en diepzinnig werkje.
P. Grootens
PSYCHOLOGIE
JACOBI, Dr. J., De psychologie van C.
G. Jung. Een inleiding tot zijn werk.
Grote Phoenix Pocket no. 81. --- Uitg.
W. de Haan, Zeist, Standaardboekhandel, Antwerpen, 1963, 172 pp.

Een helder overzicht van 't ingewikkelde
denken van Jung. De eerste druk van de
originele Duitse tekst verscheen in 1939.
Sindsdien is dit boek verschillende malen
opnieuw bewerkt. Deze vertaling berust
op de vierde druk, die verscheen in 1959.
J. M. Kijm
CALON, Prof. Dr. P. en Prof. Dr. J.
PRICK, Psychologische grondbegrippen.
Uitg. Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1962, 204 pp., f 8.90.
Deze tekst is aanvankelijk gepubliceerd
in deel I van het Nederlands Handboek
der Psychiatrie, dat werd gepubliceerd
onder redactie van Prof. Prick en Dr.
van der Waals. Het boekje biedt een
uitgebreid overzicht van psychologische
begrippen, dat een analyserende beschrijving oplevert van het psychische. Er zijn
talrijke verwijzingen naar biologie en
fysiologie, en het kader waarvoor deze
tekst in eerste opzet werd bedoeld maakt
een duidelijke orientatie op de psychopathologie vanzelfsprekend. J. M. Kijm

PEDAGOGIE
PERQUIN, Prof. Dr. N., Pedagogische
psychologie van de middelbare scholier.
Uitg. Romen t Zn., Roermond, Maaseik, 1962, 173 pp., f 12.50.
De kern van het nieuwe boek van Perquin wordt gevormd door de beschrijvingen van de jeugdigen in de hoofdstukken
waarin hij spreekt over voor-puberteit,
puberteit en adolescentie en ook waar hij
zoekt naar de bijzondere kenmerken van
de middelbare scholier en naar gedrag en
beleven van de leerling in de groep. In
deze hoofdstukken blijkt, dat de auteur
de jeugdigen door velerlei contacten heeft
leren kennen in een waarachtige pedagogische omgang. Leraren en ouders kunnen
hierin steun vinden. Het boek wordt ingeleid door een theoretische beschouwing
over de verhouding tussen psychologie en
pedagogiek. In latere hoofdstukken wordt
een perspectief geopend op de condities,
waarin de jeugdige zijn bestaan verwerkelijkt. Het gaat hierbij om het gezin, de
maatschappelijke situatie en de tijdsom standigheden. Deze vrij korte en vluch tige beschouwingen worden gevolgd door
een summier overzicht van afwijkingen en
storingen, dat wellicht bevredigender geweest zou zijn, indien de auteur dieper
was ingegaan op storend en afwijkend
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gedrag zoals de leraar dit in de schoolsituatie aantreft. Veel van hetgeen in de
talrijke publikaties van deze auteur verspreid lag, is in dit boek gesynthetiseerd.
Zo vormt dit werk een waardevol onderdeel in het oeuvre van deze grate pedagoog.
J. M. Kijm
BONEKAMP, Drs. A., Milieumoeilijkhe.
den. Benadering en beinvloeding van kinderen met ernstige gedragsmoeilijkheden.
.--- Uitg. De Toorts, Haarlem, (1962),
277 pp., f 17,50.
Steunend op indringende beschouwingen
over het menselijk bestaan opent de
auteur de toegang tot het begrijpen en
benaderen van jeugdigen die in ernstige
moeilijkheden zijn geraakt. Na enkele
meer algemene uiteenzettingen concentreert hij zich op de behandeling van: het
lichamelijk-in-de-wereld-zijn; het contact
met de dingen; de relatie met de mensen.
Het is een verdienste van dit werk, dat
het uitstijgt boven een objectiverende beschrijving en wijst naar het werkelijk
menselijke bestaan. Dit thema zelf en de
betrekkelijke nieuwheid ervan maken echter zo'n uiteenzetting moeilijk. Toch hopen wij oprecht, dat de auteur verstaan
zal worden, want hij heeft waardevolle
gedachten aan te bieden aan orthopedagogen en pedagogen.
J. M. Kijm
DIEHL, Heinrich, Die Englische Schule
zwischen Tradition and Fortschritt,
—ErnstKletVrlag,Stugart,1962,156
pp., DM. 9.80.
Schr. blijft niet bij een loutere beschrijving
van het Engelse schoolwezen, maar tracht
vanuit een grondige historische bezinning
de problematiek van de naoorlogse schoolhervorming te situeren. Als typisch voorbeeld voor de wijze waarop de Engelse
school zich wil aanpassen aan de veranderde behoeften van een nieuwe bescha
ving, ontleedt H. Diehl de structuur en
het leerplan van de befaamde „Comprehensive School", die door de Education
Act van 1944 in het leven werd geroepen.
Als Duitser, die objectief het Engelse
schoolwezen bestudeert, is schr. er eigenlijk toch vooral op uit na te gaan hoe
Engeland het hoofd tracht te bieden aan
precies dezelfde noden waarmee ook
Duitsland en alle andere West-Europese
landen of te rekenen hebben. Studies als
deze betekenen een spoorslag voor de
vergelijkende didactiek, die hoe langer
hoe belangrijker schijnt te worden.
A. Cauwelier
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FRAPPIER, Anne, Adolescence, age des
conflits, Coll. „Psychologie et Education".
,-- Ed. Fleurus, Parijs, 1962, 80 pp.,
3,70 NF.
In de rij der recente publikaties over de
adolescentie is deze lerares, die tevens
moeder van drie kinderen is, er met haar
boekje toch nog in geslaagd een originele
kijk te geven op de „leeftijd der conflicted'. In haar ogen is het probleem der
adolescenten allereerst een probleem van
de „onzekerheid" der volwassenen, die
hun verantwoordelijkheid van opvoeder
ontduiken. Dit ontduiken is echter niet
zozeer een gebrek aan edelmoedigheid als
wel aan inzicht. Daarom haar uiterst
lucied hoofdstuk „Ce que l'adolescent
attend des adultes". Prettig leesbaar en
degelijk.
A. Cauwelier

WETENSCHAP
PANNWITZ, Rudolf, Der Aufbau der
Natur, — Ernst Klett Verlag, Stuttgart,
(imp.: J. Meulenhoff, Amsterdam), 1963,
299 pp., f 29.—.
De in 1881 geboren cultuurfilosoof en
dichter Rudolf Pannwitz heeft bij zijn
80ste verjaardag aan het nageslacht een
summa van zijn filosofie willen nalaten
in twee delen, waarvan het eerste deel,
Der Aufbau der Natur, hier besproken
wordt. Het tweede deel zal over de cultuur handelen. Pannwitz brengt in zijn
werk een wijze van denken naar voren
die hij karakteriseert als organisch van.
aard. Hij wil niet werken met mathematisch gefixeerde begrippen, maar hij wil,
door het denken in zichzelf terug te voeren, daaruit een wetenschapsleer en een
idealistische filosofie laten groeien, die,
zoals uit zijn werk blijkt, diesseits is gericht. Zijn denken vertoont enerzijds verwantschap met Nietzsche, voor wie de
filosoof degene is die zichzelf als norm
stelt voor alle gebieden van het denken,
met verbreking van de boeien van overleveringen, en anderzijds, zoals hij zelf
getuigt, met Husserl, in zover Pannwitz
in zijn denken universeel alles wil omvatten, evenwel zonder Husserls tot het
uiterste gaande analyse. Pannwitz schrijft
aldus een filosofisch boek over de natuur,
waarin zeer veel encyclopedische wetenschap voorkomt, maar deze staat steeds
in dienst van de filosofische gedachte.
Pannwitz is allereerst filosoof en vanuit
de filosofie behandeit en beoordeelt hij
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de wetenschap, met het resultaat dat de
wetenschap niet altijd even gelukkig zal
zijn met zijn uitspraken, die vaak nogal
apodictisch en oncritisch zijn. De wereld
is voor Pannwitz zowel gegeven als geschapen, het objectieve en het subjectieve
smelten ineen. Zijn totale werk wil nu de
overgang van de gegeven naar de door
de mens geschapen wereld behandelen.
Dit eerste deel omvat dan de gegeven
wereld, de natuur, zonder dat hiermee
gezegd wil zijn dat de geschapen wereld,
de cultuur, hierin geheel afwezig is. Hij
begint met een aantal paragrafen over
het niets, om te laten zien hoe deze wereld stand houdt tegenover ieder nihilisme, en tegelijk zet hij in een kennis- en
wetenschapsleer uiteen hoe zijn en denken
zich verhouden. Hij betoogt dan hoe de
waarde van het leven de bron en het
inbegrip van alle waarden is. Vervolgens
spreekt hij over de anorganische en de
organische natuur, en tenslotte over de
mens, bewustzijn, ziel en geest. De mens
staat op de bovenste sport van de ladder,
maar is niet uit de natuur uitgebroken,
doch den met haar. Het is een idealistisch
geconstrueerd totaalbeeld van de kosmos,
waarin de grens tussen wetenschappelijke
gegevens en idealistische interpretatie
vervaagt, en waar de evolutie van de
„zelfstandige eeuwige vormen" de biologische evolutie doordringt. Een goed
boek om Pannwitz te leven kennen.
M. Jeuken
LANDAU, L. D. & LIFSCHIZ, E. M.,
Lehrbuch der theoretischen Physik. I:
Mechanik, II: Feldtheorie, —, AkademieVerlag, Berlin, 1962, 193 pp., D.M. 16,—,
1963, 392 pp., D.M. 26,—.
In de veertiger jaren verscheen in Rusland een leerboek der theoretische fysica
in 9 delen, waarvan de eerste delen geschreven waren door Landau en Pjatigorsld, de latere door Landau en Lifschiz.
Een tweede, omgewerkte uitgave werd
door de laatste twee auteurs begonnen in
1957. De opzet van het werk was om zich
te beperken tot de zuiver theoretische
fysica, en om zich vooral of te stemmen
op de onderwerpen, die voor de huidige
fysica van belang zijn. Het beweegt zich
op een niveau, dat minstens een Nederlands kandidaats-examen veronderstelt.
De stof wordt in tamelijk compacte en
dikwijls elegante vorm gebracht. Al deze
eigenschappen hebben het boek een wereldfaam verschaft. Al voor 1960 waren
de 9 delen in het Engels vertaald, en
vormden zij een veelgebruikt handboek in

de V.S. Thans verschijnen ook de eerste
delen van de Duitse vertaling, die evenals het origineel en de Engelse versie 9
delen zal omvatten. We willen tenslotte
niet onvermeld laten, dat het jaar 1962
nieuwe roem gebracht heeft aan Landau,
doordat hij nl. de Nobelprijs voor natuurkunde van dat jaar ontving (nadat
hij op 7 jan. 1962 zeer ernstig werd gewand bij een auto-ongeluk). Het eerste
deel behandelt de mechanica. Een aantal
minder actuele onderwerpen, die gewoonte-getrouw in de mechanica-boeken ter
sprake plachten te komen, zijn resoluut
weggelaten. De opbouw is strak. Het
boek begint meteen met het integraalprincipe en de Lagrange-functie. Dit stelt
tamelijk hoge eisen, maar maakt ook een
fraaie en gecomprimeerde behandelingswijze mogelijk. Waarom de Hamiltonvergelijkingen pas in het laatste hoofdstuk
warden ingevoerd, is niet geheel duidelijk.
De opbouw zou consequenter geweest
zijn, als deze meteen na het eerste hoofdstuk waren behandeld. Het hoofdstuk
over trillingen is relatief uitgebreid, vanwege het belang hiervan voor de moderne
natuurkunde. Het tweede deel behandelt
de veldentheorie. Het is uiteraard een
zeer modern boek; de schrijvers hoeven
zich hier nog niet te distancieren van
een bestaande traditie. Het begint met de
relativiteitstheorie, gebruikt dan ook direct vanaf het begin vier-vektoren en
komt zo wederom tot een elegante en
gesloten behandeling van de stof. De
elektrodynamica van Maxwell wordt
grondig behandeld, vooral toegespitst op
de quanten-elektrodynamica. Enkele aanvullende paragrafen uit de Russische
editie werden helaas niet in de Duitse
tekst zelf opgenomen, maar worden ook
in de vertaling als een appendix afgeP. van Breemen
drukt.
SOCIOLOGIE
1

Wegwijzer in de Sociologie, onder redactie van J. S. van Hessen, C. D. Saal, P.
Thoenes en Th. J. IJzerman. — De Bussy, Amsterdam, 1963, 334 pp., f 19.50.
Deze aantrekkelijk verzorgde „Wegwijzer- is naar onze mening wel de beste
inleiding in de sociologische problematiek, welke in ons land ooit is verschenen.
De samenstellers en de medewerkers van
dit zeer lezenswaardig boek hebben er
met succes naar gestreefd de lezer wegwijs te maken in de nieuwe sociologische
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situatie van een aantal probleemgebieden,
welke in de positieve sociologie na de
oorlog sterk zijn ontwikkeld. Naast de
problemen samenhangend met het bedrijfsleven, de stad en het platteland en
het maatschappelijk werk, vindt men er
ook op duidelijke en inzichtelijke wijze de
problematiek behandeld betreffende de
opvoeding, de buurt en het gezinsleven
en de sociale pastoraal. De schrijvers beginnen in het eerste deel met een aantal
theoretische hoofdstukken, die het ontstaan van de sociologie als wetenschap,
haar verschillende facetten en haar plaats
t.o.v. de andere wetenschappen behandelen, om in het tweede deel van dit boek
de toepassing in de praktijk aan de orde
te stellen. Het is niet mogelijk op alle
details van het boek in te gaan. Wij willen ons hier beperken door slechts enkele
hoofdstukken even aan te stippen, zonder
dat wij de rest van het boek hiermee tekort willen doen. Bijzonder interessant is
het hoofdstuk over de jeugd, waarin van
Hessen ons wijst op een viertal punten
waardoor de gewijzigde sociale figuratie
van het jeugdleven zich voltrekt. Deze
punten zijn: de nivellering van stands- en
sekse verschillen, de veel grotere omvang
van de vrije tijd en het onderling samen
zijn en de macht welke de jeugd als collectiviteit vertegenwoordigt. Dit laatste
aspect vormt volgens van Hessen de
voornaamste bijdrage aan de specifieke
stijl van leven, welke onze hedendaagse
jeugd karakteriseert. W. F. Heinemeyer
heeft het hoofdstuk over de stadssociologie verzorgd. De sociologie van de grootstad die in ons taalgebied wel erg ten
achter is, verdient ten zeerste onze belangstelling. Het opstei van H. is uiterst
geschikt hiervoor belangstelling te wekken. H. doorloopt in zijn bijdrage de
meest voorkomende onderwerpen van de
stadssociologie; hij weet alles kort en
helder samen te vatten, wat ook kenmerkend is voor de andere schrijvers. Gelukkig put H. zich niet uit in dorre oecologische beschouwingen, maar hij besteedt
vooral veel aandacht aan de stedelijke
levenswijze, zodat zijn bijdrage een boeiend stuk is geworden. Het laatste van de
16 hoofdstukken is gewijd aan de godsdienstsociologie. Dit hoofdstuk is verzorgd door de bekende godsdienstsocioloog van het Kaski, Pater Dr. Walter
Goddijn. Het is wel zeer verheugend in
een boek als dit een hoofdstuk aan te
treffen over de godsdienstsociologie. Ook
deze tak van de sociale wetenschappen
verdient de voile aandacht en mag niet
meer

beschouwd worden als een soort
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hobby. Wie het boekje van W. en H.
Goddijn Godsdienstsociologie kent zal in
het laatste hoofdstuk van de Wegwijzer
niet veel nieuws vinden. Het overzicht
van Goddijn is kort en helder, wellicht te
kort om de lezers voldoende in te leiden
in de huidige socio-psychologische problematiek van de godsdienstsociologie.
Dit neemt echter niet weg, dat de bijdrage
van Goddijn zeer de moeite waard is.
Hoewel sommige schrijvers geput hebben
uit hun eerder verschenen publikaties is
het geheel toch zeer boeiend en het getuigt van een brede opzet. Hoewel het
boek zich niet richt tot vakspecialisten is
het toch zeer geschikt voor universiteitsstudenten, die er een dankbaar gebruik
van kunnen maken bij hun beginexamens.
Verder is het boek zeer geschikt voor
leerlingen en cursisten van de scholen
voor maatschappelijk werk, kweekscholen, cursussen voor M.O. en last but not
least voor groot-seminaristen en zielzorgers; temeer omdat deze categorie van
mensen vaak zo weinig oog heeft voor
de sociologische structuren en condities
G. J. Deelen
van hun werkterrein.

La securite et l'hygiêne du travail. —
Office Beige pour l'accroissement de la
productivite, 1962, 151 pp., 240 B.Fr.
Wetenschappelijk verantwoord onderzoek
met betrekking tot de veiligheid en de
gezondheid der werknemers op de werkplaatsen, was in Belgie tot nog toe vrijwel
onbestaand. Vanuit dit standpunt bekeken, betekent de enquete, ondernomen onder leiding van mevr. Copp& van het
Luiks universitair onderzoekscentrum
voor veiligheid en gezondheid, werkelijk
pionierswerk. Dit is overigens niet de
enige verdienste van dit werk. Na een
eerste deel, gewijd aan de methodologische problemen opgerezen bij het doorvoeren van de enquete, krijgen wij in het
tweede deel een zeer duidelijk overzicht
van de evolutie der arbeidsongevallenvoorkoming in Belgie, de wettelijke bepalingen terzake, het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming, de werking van de organismen betrokken bij de
preventie van arbeidsongevallen, zoals de
dienst en het comitd voor veiligheid en.
gezondheid op het vlak van de onderneming, de aangenomen organismen en de
initiatieven van de verzekeringskassen
tegen arbeidsongevallen. Het laatste deel,
ongeveer een derde van het werk, geeft
de resultaten weer van de eigenlijke
enquete. Dit gedeelte is nogal zwak uitgevallen, wat o.i. te wijten is aan het feit
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dat te veel uiteenlopende problemen werden opgenomen in het onderzoek. Had
men zich durven beperken tot enkele belangrijke punten, zoals b.v. de motivatie
van de houding der arbeiders tegenover
de actie tot ongevallenvoorkoming, dan
zou het onderzoek aan waarde gewonnen
hebben.
T. D.

GESCHIEDENIS
POST, Dr. R. R., Kardinaal de Jong's
Handboek van de Kerkgeschiedenis in
vier delen, II. De Kerk in de Middeleeuwen (van circa 700 tot 1303). — Dekker
6 Van de Vegt, N.V., Utrecht, Nijmegen,
1963, 5de druk, 311 pp., f 19.50.
Ook in dit deel heeft Prof. Post zijn
nieuwe werkwijze gevolgd: zowel naar
methode als naar inhoud ligt hier waarlijk
een nieuw boek voor ons, dat daardoor
met zijn vroegere edities langzamerhand
alleen nog maar de naam gemeen heeft,
maar het in praktische bruikbaarheid
verre overtreft, terwijl het even grondig
bleef van vakkennis. Bijkomstig verschil
met de vorige edities van dit Handboek
is dat dit deel eindigt met 1303 i.p.v. rond
1500, dit vrnl. om praktische redenen.
J. R.
Weltgeschichte der Gegenwart in twee
banden, onder leiding van F. von
SCHROEDER. Band I: Die Staaten,
Francke Verlag, Bern—Munchen, 1962,
830 pp., geb. DM. 48.
Als vervolg op de hier telkens besproken
tien banden van de Historia Mundi verschijnt bij dezelfde uitgever nu een tweedelige wereldgeschiedenis over de laatste
veertig jaren. Vijfentwintig internationaal
gekozen historici hebben het eerste deel
geschreven dat handelt over de afzonderlijke staten en hun binnenlandse toestand.
De tweede band zal handelen over de
internationale problemen en de wederzijdse verhoudingen tussen de staten. De
auteurs zijn zo wijs geweest het aantal
bladzijden over de staten niet te verdelen
volgens hun belang in de huidige politiek.
Zo krijgen de U.S.A. en de Sovjet-Unie
elk een vijftig bladzijden toegemeten, niet
meer dan Groot-Brittannie met zijn Commonwealth, of Frankrijk met de Union
francaise, of Duitsland. Benelux, Skandinavie, Canada en dergelijke staten krijgen een twintigtal bladzijden, maar Latijns-Amerika 60, de Afrikaanse wereld 80
en China 50 bladzijden. Praktisch wordt

geen staat, ook niet een van de allernieuwste, over het hoofd gezien, wat voor
een deskundige informatie uiterst belangrijk is. Laten wij reeds dadelijk erkennen
dat de lezing van dit deel uiterst leerrijk
is. Interessant is bijv. te zien hoe GrootBrittannie al onderhandelend zijn koloniaal rijk liquideert, terwijl Frankrijk gedeeltelijk slechts na nationale opstanden
hiertoe besluit, en Belgie in zijn Kongopolitiek een onvoorstelbaar tekort aan inzicht in de geschiedkundige evolutie aan
de dag legde. De auteurs schrikken er
niet voor terug waarheden te zeggen die
bepaalde mensen nog altijd moeilijk kunnen verdragen: zo heeft Droz ook loven
de woorden over de Vichy-regering, en
drukt Ritthaler erop dat Hitler Tangs
legale weg aan de macht was gekomen
en opvallend veel de wettelijkheid in acht
nam. Petri, die het hoofdstuk over Benelux schrijft, heeft een mooi kapitteltje over
het Nederlandse verzet tegen de Duitse
bezetting, en acht het Duitse „Wirtschaftswunder- niet indrukwekkender dan
het Nederlandse; in het hoofdstuk over
Belgie legt hij echter te veel de nadruk op
de Vlaams-Waalse tegenstelling en en
maakt een paar fouten: het vrouwenstemrecht voor het parlement werd in Belgie
niet in 1921 maar in 1949 toegestaan, en
Borms werd in 1928 te Antwerpen niet in
de Gemeenteraad maar in het parlement
gekozen. In het hoofdstuk over de Sovjet-Unie valt het op, dat twaalf bladzijden
aan de oktoberrevolutie en haar voorbereiding worden gewijd. In de U.S.A.
krijgt Roosevelt en zijn „New Deal" een
ruime behandeling. Hier en daar ervaren
wij dat hier nog geen echte geschiedenis
geboden wordt: zo lezen wij dat men nu,
bij gebrek aan archiefstukken, niet kan
uitmaken in hoever Israel, Groot-Brittannie en Frankrijk bij hun aanval op Egypte
in 1956 met elkaar overleg hadden gepleegd (blz. 637). Deze dikke band is vol
interessante gegevens die op onze tijd een
dieptezicht geven: de intellectuelen die
het wereldgebeuren van onze tijd beter
willen begrijpen kunnen wij deze Weltgeschichte van harte aanbevelen.
M. Dierickx
WINTER, Eduard, Der Josefinismus. Die
Geschichte des 45sterreichischen Reformkatholizismus. 1740-1848 (Beitrage zur
Geschichte des religiasen und wissenschaftlichen Denkens. Band 1). -- Riitten
und Loening, Berlijn, 1962, 380 pp.
Dit boek is een herdruk van een in 1943
verschenen werk, waarin alleen de lijnen

BOEKBESPREKING
van de algemene geschiedenis duidelijker
zijn getrokken. Het is een van de voornaamste studien over het jozefinisme en
blijft ook nu nog een werk van waarde.
Evenals Vaijavec verdedigt de auteur de
stelling dat het jozefinisme eerst en vooral
een hervorming van het katholicisme op
het oog had. Werkelijk heeft deze beweging, die aan Keizer Josef II (1780-1790) haar naam ontleent, heel wat verbetering gebracht in het kerkelijk bestuur,
de indeling der parochien, de dotatie van
de seculiere clerus, enz. en wij zijn verbaasd bij het bestuderen van deze periode
heel wat wensen te zien geuit en hervormingen nagestreefd, die ons nog steeds
dierbaar zijn. Na de publicatie van het
vijfdelig werk van F. Maass: Der Josephinistnus, Quellen zu seiner Geschichte
in Oesterreich ( Wenen, 1951-1961)
komt men echter tot het besluit dat het
jozefinisme een staatskerk nastreefde,
d.w.z. dat de Staat eigenmachtig, met
voorbijgaan van de paus en hogere kerkelijke instanties, de Kerk wilde reorganiseren en hervormen. De Aufkldrung had
trouwens niet de religieuze diepte om een
echte kerkelijke hervorming door te zetten, zodat de overeenkomst van godsdienstige wensen en behoeften van die tijd
met de onze slechts een oppervlakkige is.
Bij het lezen treft de vijandige toon van
deze marxistische auteur tegen de jezuleten-orde: wij dachten dat zo iets in onze
tijd niet meer thuis hoorde. In zover
draagt dit boek de sporen van zijn oorsprong twintig jaar geleden.
M. Dierickx

LITERATUUR
TEIRLINCK, Herman, Ode aan mijn
hand, tijdgeestige oefeningen. (Grote
Marnixpocket). Manteau, Brussel, Den
Haag, 1963, 181 pp., f 4.50.
Men mag van geluk spreken, dat Teirlinck een negental opstellen, geschreven
tussen 1951 en 1962, in deze handzame
bundel heeft bijeengebracht. Zijn essays
bewijzen niet alleen de veelzijdigheid,
maar ook de jeugdigheid van zijn aandacht. De grand old man benadert ook
de meest recente verschijnselen vanuit
een steeds verrassende invalshoek. In het
verschijnsel Mulisch (Voer voor psychologen) waardeert hij achter, of liever: in
de welbewuste maskerade diens „welschrijvendheid- , maar anders dan deze
(lk schrijf te goed) is hij van mening, dat
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het nog goed schrijven moet worden, en
hij verwijst hem daartoe naar deemoed en
onderdanigheid ten aanzien van het leven
(p. 81), een advies van wij der geldigheid. In het geruchtmakende boek Lolita
van Vladimir Nabokov legt hij op gezonde gronden de belletristisch vermomde
pornografie bloot, ook al zou die in de
literatuur niet bestaan. Tegenover jean
Cassou en diens geforceerd modernisme
verdedigt Teirlinck de waarde van een
levende traditie; in het schilderwerk van
de geestesgestoorde Aloyse meent hij
overeenkomsten te kunnen aanwijzen met
het abstracte werk van b.v. Picasso,
voortkomstig uit een resp. van onder op
en van boven of aangeboord onderbewustzijn. Hij acht de tijd rijp voor een
spoedige en ondubbeizinnige oplossing
van „de culturele problematiek in Vlaanderen", zoals het slotopstel beet, en, gelijk vroeger Vermeylen, wijst ook Teirlinck aan de Vlaamse schrijvers de weg
naar Europa. Behandelen genoemde essays actuele verschijnselen, de eerste drie
zijn meer van filosofische en autobiografisch-bespiegelende aard. Vooral de inzet
van het openingsstuk „Ode aan mijn
hand" is subliem; veelkantig wordt in dit
opstel het edele ambacht der kunst omspeeld. Wellicht de schoonste bladzijden
van zijn boek zijn gewijd aan Elsschot,
wiens zgn. cynisch schrijverschap wel
definitief wordt verklaard als een gevecht
met de tijd gevoerd „Helaas! met blote
handed' (p. 70). Ook Teirlinck vecht
met de tijd, die engel van de vergankelijkheid; als schrijver heeft hij dat gevecht zeker gewonnen. Een schrijver is
zo oud als zijn werk, naar hij zelf zegt;
Teirlincks literaire handwerk is zo jong
als de dag van vandaag en zo oud als
klassiek Nederlands. Zijn ernstig spel met
de taal bezit die bezielingskracht, waardoor ook deze tijdgeestige oefeningen de
tijd overwinnen door hun geest. Met deze
bundel heeft Teirlinck eens te meer bewezen een grootmeester te zijn in het
bezielde handwerk dat goed schrijven is.
F. van Tartwijk
DAISNE, Johan, Baratzeartea. Een Baskisch avontuur of de roman van een
schrijver. r Uitg. Manteau, Brussel,
1962, 380 pp., f 13.50.
De jongste roman van Daisne verraadt
zijn complexiteit van structuur en motieven al direct in zijn meervoudige benaming. Het is niet alleen de roman van
de door Daisne zozeer bewonderde
Pierre Benoit, maar ook die van de schrij-
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ver Daisne. Nauwkeuriger: het is de roman van deze roman en in laatste instantie die van het schrijven zelf. Op p. 306
doet zich de paradoxale situatie voor,
dat de schrijver het idee krijgt om deze
roman te schrijven, waarvan al meer dan
driekwart voltooid is. Het is dan niet
verwonderlijk meer, dat we in de volgende bladzijden ook nog een ideale recensie
en de flaptekst gepresenteerd krijgen en
dat de roman zijn voltooiing vindt in het
gereedkomen van zijn drukproef. Maar
er is meer. Er is in het eerste deel de
vakantiereis, die de vijftigjarige schrijver
onderneemt ter ontspanning van zichzelf
en zijn vermoeide muze. De autotocht
naar het Baskenland met het bezoek aan
Benoit de vacerende schrijver gaat aan
Benoit een boek van Daisne over Benoit
aanbieden wordt een wonderlijk, een
Baskisch avontuur, doordat een lift geboden wordt aan een twintigjarige beatnik
van adellijk schone allure. De bourgeoisschrijver en de edele lifter vinden elkaar
in hun gelijkelijke voorkeur voor het romanesque, wat ze samen beleven, is hun
voor-geschreven in een drietal romans
van hun beider Benoit en hun gezamenlijk avontuur bereikt zijn hoogtepunt, als
ze in elkaar Baratzeartea vinden (Baskisch voor) „de ingang van de tuin". De
schrijver heeft zijn verjeugdigde muze
gevonden en daarmee zijn nieuwe roman;
die moet alleen nog geschreven worden,
maar dat blijkt bij de gratie (!) van zijn
muze al voor zeker de helft gebeurd.
Voor de schrijver is het dan een avontuur dit avontuur te schrijven. Mocht u
door deze informatie niet alles verhelderd
zijn, dan is dat gelukkig. Al op de tweede
blz. wordt u het sleutelwoord geboden:
magisch-realisme. Dus is het aan de lezer
om in deze doolhof van motieven op zijn
beurt de ingang van de tuin te vinden.
Ook dat is een boeiend avontuur, als u
niet vergeet op uw tocht een lift te geven
aan een jeugdig geloof in het romanesque.
Dat is dan ook vereist, want „de romantiek is een magisch-realisme!"
F. van Tartwijk
NOOTEBOOM, Cees, De ridder is gestorven. Querido, Amsterdam, 1963,
196 pp., f 8.90.
De tweede roman van Nooteboom (na
Philip en de anderen, 1955) heeft, naar

het schijnt, twee hoofdfiguren: de schrijver Andre Steenkamp, gestorven voor hij
zijn roman kon afmaken (afleven?) over
een schrijver die gestorven is voor hij
enzovoorts, en de ik-figuur die de door

Steenkamp geconcipieerde roman in deze
roman volschrijft. Alweer een roman over
een roman, een schrijver over een schrijver, over zichzelf dus. Het toegepaste
prockle moet dienen om voldoende afstand te scheppen tussen schrijver en beschreven schrijver: ruimte voor ironie en
bevrijding. (Cfr. Multatuli: Droogstoppel
begeleidt ironisch het schrijven van de
romantische Stern, die gegevens voor zijn
boek over Havelaar put uit het pak van
Sjaalman). De jeugdige schrijver Steenkamp beleeft op een ,,legendarisch" eiland
in de Middellandse Zee de crisis van zijn
leven met de dood als gevolg. Hij sterft
aan de literatuur: „hij de enige, en dus
mismaakte toeschouwer, gek geworden
van afzijdigheid, een oog dat probeert
mens te worden". (p. 111) Zijn doorbraak naar de mens (de „liefde - met
Clara) mislukt op literaire gronden. Deze
pathetische ridder, „onze held", moet
maar sterven. Hij wordt bijgezet in het
siergraf van zijn eigen roman. De schrijver (= „ik- ) verricht de absoute in het
laatste hoofdstuk. De ridder is gestorven,
leve de schrijver! Zo moet het zijn. Nooteboom is echter niet geheel geslaagd in
zijn opzet. Daarvoor is er nog te veel
literatuur in dit boek, Steenkamp heeft er
nog een te groot woord. Een boek desondanks, dat door zijn moderne probleemstelling en zijn stilistisch experiment de
weg helpt vrij maken voor een schrijven
dat de WERKELIJKHEID MAAKT,
zoals Steenkamp met zijn aanstellerige
hoofdletters het zou zeggen. (vgl. p. 122)
F. van Tartwijk
BERTHOLD, Will, De ondergang van
de Cap Arcona. De Goudvink, Antwerpen, 211 pp., f 9,75.
De geweldige dramatiek van de laatste
wereldoorlog is nog steeds in staat schrijvers te inspireren. Ook dit boek verhaalt
een tragische episode uit de grote ramp,
die miljoenen mensen het leven kostte.
De kern van het verhaal, dat hier gebracht wordt, is een historische gebeur
tenis. 3 mei 1945 werd de „Cap Arcona met zijn 7000 gevangenen van 25 nationaliteiten met bommen en mitrailleurs bestookt door Engelse vliegtuigen. Dit was
een droevig misverstand, ofschoon het
zeer moeilijk voorkomen had kunnen
worden. De historische feiten vormen de
tragische achtergrond van dit verhaal,
waarin twee sympathieke zee-officieren,
bezield met felle afkeer van het Nazidom, een hoofdrol spelen. Ondanks de
chaotische toestanden waarin deze men.
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sen verkeren, weten zij de zuivere, menselijke waarden hoog te houden en te
redden. Een aangrijpend boek, dat nogmaals de waanzin van die vreselijke tijd
scherp in het licht stelt.
C. de Groot
NARAYAN, R. K., De menseneter. -H. Nelissen, Bilthoven, 1962, 240 pp.,
f 8,90.
Een verhaal als De menseneter kan,
dunkt mij, alleen door een Aziatisch kunstenaar zijn geschreven. Geduld, vriendelijke humor, goedmoedige welwillendheid
en een zeker fatalisme kenmerken de
figuren die in deze geestige geschiedenis
optreden. De schrijver van dit merkwaardig verhaal is in Madras, Zuid-India,
geboren. Zijn verhaal speelt zich ook in
deze streken af. Wij beleven de kleine
avonturen van een betrekkelijk gesloten
gemeenschap in een stadje, waar ieder
meeleeft met de dagelijkse gebeurtenissen
die nu eenmaal in zo'n omgeving voor
alien blijkbaar van belang zijn. In dit
verhaal, waarin een schuchtere eigenaar
van een drukkerij, een brutale dierenopzetter en een olifant de hoofdrollen spelen, ontstaan door bepaalde toestanden,
die voor ons, Westerse mensen, onbegrijpelijk zijn, merkwaardige complicaties. De
schrijver speelt hier zeer knap en geestig
mede. De ontknoping van dit verhaal is
bepaald zeer origineel. Een kostelijk boek!
C. de Groot
MERLET, Herluf van, De vogel der
verbeelding. — A. A. M. Stols, J. P.
Barth, 's-Gravenhage, 206 pp.
Het schrijven van een goed, kort verhaal
is een heel bijzondere en moeilijke opgave. Velen ondernemen het, maar weinigen
slagen er in om een werkelijk gave novelle te voltooien. Herluf van Merlet kan
men tot de kunstenaars rekenen, die dit
genre beheersen; zijn bundel De vogel der
verbeelding bewijst dit. Deze auteur behoort tot de al weer oudere generatie, die
twee oorlogen hebben meegemaakt. Zelfs
heeft de schrijver tijdens de tweede wereldoorlog een tijd in de cel en in het
concentratiekamp doorgebracht. De menselijke ellende en persoonlijke onaange-.
name levenservaringen hebben hem toch
niet verbitterd maar wel waarschijnlijk
een dosis ironie geleerd. Deze is tenminste in zijn werk ruimschoots aanwezig.
Toch blijft hij steeds zeer mild, waardoor
zijn verhalen een verkwikkende levenswijsheid bezitten. De novellen, in deze
bundel bijeengebracht, zijn alle zeer geslaagd. Onze persoonlijke voorkeur gaat
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uit naar „Het Galatenue", dat behalve
het Russische onderwerp ook als verhaal
verwantschap toont met de beste Russische novellen. Wij bewonderen ook „De
biddende Roofsprinkhaan". Dit is een
prachtig stuk ironie, waarin de menselijke
gebreken op geestige wijze in de dierenwereld zijn geobjectiveerd. C. de Groot
ALTHAUS, Horst, Georg Lukacs oder
Biirgerlichkeit als Vorschule einer marxistischen Asthetik. r Francke Verlag,
Bern, 1962, 82 S., S.Fr. 8.50.
In deze koel-wetenschappelijke argumentering gaat S. de methodologische standpunten van de Hongaarse marxistische
literairhistoricus na. Lukacs voerde al
vroeg (onder invloed van Max Weber)
sociaal-categorische begrippen in de literatuurkritiek in en sloot zich logisch bij
Hegel en het sociologisme van de premarxistische esthetica aan; hij promoveerde de relatie tussen vorm en maatschappij
tot een vaste component in de esthetica,
en daarmee verving hij het vulgaire sociologisme door een interpretatie van het
literaire werk op esthetische basis, in samenhang met een sociale categorisering.
Lukacs' probleem is dat van de marxistische esthetica: enerzijds wil hij de autonome kunst zo ver mogelijk volgen tegen
de vereisten in van maatschappij en partij,
anderzijds wenst hij vast te houden aan
de maatschappelijkheid en partijdigheid
der kunst. Daardoor bereikt hij een oplossing waarin het rationele proces van
het idealistische irrationalisme door de
dialectische methode op hoger vlak wordt
ontwikkeld en tegen wil en dank gerechtvaardigd. Door deze nuchtere polemiek
neemt S. afstand van de persoon van
Lukacs en formuleert hij het wezen zelf
van de marxistische esthetica. Voor wie
met deze problemen in contact is gekomen, voortaan een onmisbaar boekje.
C. Tindemans
SORGE, Reinhard Johannes, Werke I.
Glock und Lutz Verlag, Nurnberg,
1962, 420 pp., DM. 22.50.
Het le deel (van de 3) der verzamelde
geschriften van de historisch-eerste Duitse
expressionistische dichter en dramaturg
R. J. Sorge (1892-1916) bevat, na een
grondige biografische inleiding door H. G.
Rätzer, in chronologische orde de produktie van 1908 tot 1911, het jaar voor
zijn doorbraak met Der Bettler. Wijzen
zijn verzenbundels (Gedichte, 1908,
Knospen und Keime, 1909, Gedichte,
1910, Gedichte, 1911) veeleer op expres-
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sief-emotionele tonen waarmee de dichter
naar een nieuwe inhoud en een nieuwe
boodschap zoekt, dan concentreren zich
alle aanwezige drama-ontwerpen reeds op
zijn ene thema: de kritiek op de hedendaagse mens, vertegenwoordigd in de
Dichter. In Spartacus (1909), in Der
Yingling, Prometheus, Antichrist (alle
1910), overwint hij de neo-romantiek en
het naturalisme en dringt door tot het ikdrama. In de vorm blijven deze wensdromen voorlopig nog beheerst, maar de
thematiek duidt aan dat de afwending van
het verkeerd begrepen expressionisme in
potentie al vOOr zijn Bettler aanwezig
was. Biografisch betekent dit dat hij bekeerling naar het katholicisme was vooral.
eer hij wist waar precies te zoeken.
C. Tindemans
GUNDOLF, Friedrich, Dem lebendigen
Geist. — Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, 1962, 296 pp., DM. 20.
In opdracht van de Deutsche Akademie
fur Sprache und Dichtung te Darmstadt,
bundelen D. Berger en M. Frank hier
redevoeringen en kapittels uit het veelgeschakeerde werk van de grate Duitse
germanist F. Gundolf (1880-1931). Zijn
toespraken behandelen Hälderlin, U. von
Hutten, Klopstock en Lessing. Zijn opstellen gaan over M. Opitz en L. Tieck.
Uit zijn publikaties werden opgenomen
Goethe ( „Neue Lyrik" en „Ipighenie")
H. von Kleist („Penthesilea-) en Shakespeare ( „Romeo und Julia"). Grondige
kennis van elke figuur, grote eruditie,
persoonlijke stijl vallen homogeen samen
met het blijvende waarde-aspect. De moderne filologie kan deze inzichten wel
vervolledigen, zelfs in discussie stellen,
C. Tindemans
maar niet afwijzen.
MOTEKAT, Helmut, Experiment und
Tradition. Vom Wesen der Dichtung im
20. Jahrhundert. Athenaum-Verlag,
Frankfurt, 1962, 348 pp., DM. 34.80.
Op grond van het eeuwige argument dat
vernieuwing en moderniteit begrip van en
traditie voor veronderstellen, onderzoekt
S. de bewuste aanwezigheid van dit completerend contrast in de literatuur der 20e
eeuw, die hij weigert met het naturalisme
te laten beginnen omdat daarin het essentiele bewustzijn van de innerlijke dualiteit
afwezig bleef. Het gewonnen theoretische
inzicht past S. daarna toe op een uitvoerig
interpretatief 2e deel waar hij Rilke, Edith
Sitwell, T. S. Eliot en G. Benn analyseert
naar de twee wezenskenmerken, vooral
cirkelend rond de elementen „blue",

„muziek- en „droom- en hun veelgeschakeerde betekenis. Door ritme en akoestiek, symbolen en motieven na te gaan,
brengt S. ons nader bij een meer definitieve waardering van de moderne dichter
en het zinvolle experiment.
C. Tindemans
LEHNDORFF, Hans von, De oorlog
van een arts. Fontein-Boekerij nr. 78. —
De Fontein, Utrecht, z.j., 243 pp.,

f 4.90.

In dit boek vindt de lezer het uitvoerige
relaas van de bezetting van Pruisen door
de Russen, zoals die aan den lijve ervaren
wordt door Graaf Von Lehndorff, in die
dagen als chirurg werkzaam in zijn geboortestreek. Het bestrijkt het tijdvak van
zomer 1944 tot voorjaar 1947. Wat daar
tussen ligt, is voor de auteur en zijn loten landgenoten een lange lijdensweg, welke we van statie tot statie nauwkeurig
kunnen volgen in de hier gepubliceerde
dagboekaantekeningen, aangevuld met
latere herinneringen. Het bijzondere van
dit oorlogsboek is gelegen in het religieuze sentiment waarmee het feitenrelaas
daortrokken is. De kracht om ook in de
moeilijkste omstandigheden zijn werk als
chirurg vol te houden, ontleent de schrijver aan een sterk pietistisch gekleurd
protestantisme, dat in de oorlog een verheviging vindt, welhaast leidend tot vervoering: „Als het eindoordeel dichtbij is,
beleeft de mens zijn grootste momenten (p. 22). „Ostpreussisches Tagebuch werd in West-Duitsland een bestseller.
Ook de vertaling speculeert op een breed
publiek: de Nederlandse titel combineert
de „aantrekkelijkheid" van een dokters
roman met die van het oorlogsboek. Al
zal misschien de Nederlandse lezer even
moeten wennen aan de voorstelling van
Duitsers als oorlogsslachtoffers, zeker is
dat dit authentiek verslag, zij het in niet
vlekkeloze vertaling, vermag te boeien,
vooral ook door zijn getuigend karakter.
Het gaat echter wat ver, om met de aankondiging op de achterkant te voorspellen, dat dit boek u „zal schokken en
ontroeren tot in de diepste vezelen van
uw lichaam en u tevens van stille eerbied
F. van Tartwijk
vervullen".
BALDWIN, James, Another Country. -Michael Joseph, London, 1963, 416 pp.,
25 sh.
Auteur is een der meest vooraanstaande
neger-schrijvers. Terecht, want niemand
kan er aan twijfelen dat Baldwin schrijyen kan. Dit was reeds onmiddellijk duidelijk uit zijn eerste roman Go tell it on
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the mountain. De verwachtingen die wij

destijds naar aanleiding van deze roman
koesterden zijn echter niet in vervulling
gegaan. De reden hiervan is dat hij zich
sindsdien meer laat inspireren door moderne problematiek dan door eigen creatieve fantasie. Zijn romans gaan tracta
ten worden. Dit werd reeds enigermate
duidelijk in Giovanni's Room met zijn
belangstelling voor de homosexualiteit. In
deze roman heet het zogenaamd dat het
het rassenprobleem is dat hem heeft aangegrepen. Maar dit is maar zeer betrekkelijk waar. Schr. is toch voornamelijk
geobsedeerd met het sexuele, normaal en
abnormaal, geoorloofd en ongeoorloofd,
en dit alles beschreven in meer details
dan nodig en zelfs verteerbaar is. Dat
minnaar en/of minnares al dan niet blank
of zwart zijn doet in de grond van de
zaak er weinig aan toe, maakt op zijn
hoogst hier en daar het verhaal wat grover. Zo komt het ook dat zijn personen
net niet geheel tot volheid van leven
komen: men ziet hen voortdurend als
figuren die er voornamelijk toe dienen
om te laten zien hoe rot het leven vaak
kan zijn. Maar daar blijft het dan ook bij.
Het boek diene met voorbehoud gelezen
te worden.
W. Peters
THOMAS, R. S., The Penguin Book of
Religious Verse. — Penguin, London,
1963, 190 pp., 3 sh. 6 d.
Het is gemakkelijk om iemand met goede
dingen te overladen in een anthologie.
Ook bier is beperking de eerste deugd van
de verzamelaar. In deze uitgave wordt
juiste maat gehouden: er hangt over het
boekje een sfeer van reserve alsof de verzamelaar bang is geweest om zijn godsdienstige poezie de lezer op te dringen:
het wordt hem stil voorgezet en hij kan
rustig ongestoord zijn gang gaan. De indeling is even overzichtelijk en simpel als
kort: God, self, nothing, it, all, en de keuze
om dit te illustreren en mee te beleven is
voortreffelijk.
W. Peters

TONEEL
VERHOEFF, Dr. J. P., Sartre als toneelschrijver. Een literairkritische studie. —
J. B. Wolters, Groningen, 1962, 322 pp.,
BF. 362.
Deze dissertatie wil, op basis van de literaire kritiek als literatuurwetenschap, een
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nieuw criterium beproeven en S. wijdt
aan deze methodologische premissen een
uitvoerig hoofdstuk. Daarna komt de
praktijk, telkens ingedeeld in inleiding,
analyse en conclusie, waarin Sartres volledige produktie (alleen Nekrassow krijgt
niet de gewone behandeling) onderzocht
wordt, van Les Mouches tot Les Seguestres d'Altona. De hele opzet ligt in het
onderzoek naar de verhouding tussen literatuur en filosofie, maar tegelijk stoot S.
op de dramatische essentie die Sartre dan
toch als vorm (en ook meer dan alleen
maar vorm) verkoos, terwijl tevens dient
uitgemaakt welk het element is dat deze
relatie van verwerking tot roman uitsloot
of ze voorkwam. De (voorzichtige) conclusie luidt dat de ontzagwekkende psychologie van vele personages, precies
door hun literair-filosofische essentie,
vaak de mogelijkheden van een beschrijving in dramatische vorm te boven gaat,
een zege voor de mens in Sartre, een nederlaag voor de toneelauteur.
C. Tindemans
The Stage Year Book 1962. — Carson
and Comerford, London; 328 pp., 36 ill.,
16 s.
Enkele opstellen (over produktie-ideeen,
belichtingsmode, Britse invloed op Amerikaans theater, e.a.) leiden de jaarlijkse
inventaris in van wat Engeland in 1961
op theatergebied beleefde. De opsomming
van creaties en festivals (met data, rolbezetting en directieschema) wordt aangevuld met inlichtingen over clubs,
schouwburgen, directeurs, regisseurs, acteurs, scholen en publikaties. Naast een
uitvoerig overzicht van radio- en TVprogramma's, is er dit keer (als nieuwigheid) een lijst van gespecialiseerde firma's
in theaterprops. Nuttig register.
C. Tindemans
KINDERMANN, Heinz, Theatergeschichte Europas. V. Aufklarung-Romantik (2. Teil). — Otto Muller Verlag, Salzburg, 1962, 879 pp., geill., 370 Sh.
Een groot gedeelte uit dit 5e deel (het 2e
dat aan Aufkl.arung en romantiek wordt
besteed) van het nu al wereldberoemde
werk handelt over de Oostenrijkse theatertoestanden tijdens de 18e eeuw, waarin
uit de onderlinge wedijver tussen yolkstoneel en literatuurtheater (onder Franse
invloed, vooral bij het Weense Burgtheater) de traditie loskomt, die Goethe (te
Weimar) en Iffland (te Berlijn) in staat
stelt het Duitstalige toneel leidingsniveau
te bezorgen. Tevens moet in deze centra
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al het Italiaanse aandeel (Alfieri maar
ook de operarage, samen met de rococotechniek) worden behandeld. Na het
Spaanse, Portugese en Nederlandse panorama, gaat S. grondig in op de ontwikkeling in Skandinavie, vooral belangrijk
omdat deze landen zich van de Franse
invloed losmaken en zelfstandig-nationaal
georienteerd raken. In deze omvang voor
het eerst behandelt S. ook het Slavische
(Rusland, Polen, Bohemen-Moravie,
Zuid-Slavie) en het Hongaarse theater.
Zoekend naar de stijlhistorische, ideologische, sociologische en technologische synthese, ziet S. de verwarde periode als de
nodige overgangstijd van classicisme naar
romantisme op het toneel, dat geheel het
6e deel zal vullen. Zoals ook in de vorige
delen is het documentaire aspect in aantal
en in gehalte onovertroffen. Niettemin is
het jammer dat citaten (uit teksten, maar
ook van nuchtere titels) uit het Nederlands doorlopend fout zijn. Registers, tijdtabellen en een onschatbare bibliografie
stimuleren tot detailstudie.
C. Tindemans
DAUNICHT, Richard, Die Entstehung
des biirgerlichen Trauerspiels in Deutschland.. --- Walter de Gruyter, Berlin, 1963,
309 pp., geb. DM. 36.
Na een uitvoerige voorstudie van de evolutie der onregelmatige elementen in de
dramatische theorie van het Franse classicisme, gaat S. aan de hand van het vastgelegde materiaal op de Duitse toestanden in. Achtereenvolgens onderzoekt hij
de criteria van het sentimentele blijspel
tijdens de eerste helft der 18e eeuw, ontdekt de afwijkingen van de alleenheerschappij van Gottsched en stoot door tot
de geleidelijke ontwikkeling van het burgerlijke treurspel in Duitsland tussen 1741
en 1751, waarvan hij de voorschriften, het
belang en de waarde formuleert, gedocumenteerd door het meest bekende voorbeeld, Miss Sarah Simpson door G. E.
Lessing. Werkmethode, arbeidsveld, documentatie, comparatistische principes en
conclusies maken deze studie voortaan tot
een grondwerk voor de geschiedenis van
de Duitse dramatologie. C. Tindemans
Schriften zur Theaterwissenschaft. Hrsg.
von der Theaterhochschule Leipzig. Band
IL — Henschelverlag, Berlin (Ost), 1960,
744 pp., DM. 11.50.
Naast een gedetailleerde analyse over de
droommonoloog in R. Wagners Meistersinger von Nurnberg door H. Krause-

Graumnitz en een matig interpreterende
theatergeschiedenis van Freiberg door
W. Hermann, is vooral de bijdrage van
A. C. Kuckhoff over het antieke drama,
meer bepaald de tragedie, belangrijk. Essentieel is het slechts een poging, de geschiedenis van het Griekse drama te herschrijven in marxistische zin. In de praktijk moet daarom ieder auteur, ieder werk,
iedere theatertechniek worden aangepakt
langs de wetten van het klassenbewustzijn. De waarheid zal wel weer in het
midden liggen en daarom zijn de sociale
interpretaties herhaaldelijk gunstig verhelderend, als je maar de partijpolitieke
woordenschat kunt scheiden van de meer
wetenschappelijke ernst. C. Tindemans
HASENCLEVER, Walter, Gedichte,
Dramen, Prosa. Hrsg. K. Pinthus. Rowohit Verlag, Reinbek, 1963, 519 pp.,
DM. 13.80.
K. Pinthus heeft in deze selectie uit de
Duitse auteur W. Hasenclever (1890-1940) niet gepoogd een expressionistische
leidraad als hoofdthema aan te geven.
Veelmeer wil hij, zoals blijkt uit de frisse
biografische prelude, de menselijkheid en
moderniteit van deze auteur aantonen. Zo
treedt dan ook uit S.'s gedichten een bezorgde jongeman naar voren, meer genteresseerd in het leven dan in literatuur,
en, slaan de accenten nog wel eens pathetisch door, dan ligt de thematiek al vrank
en open als een engagement op de toekomst. De drie expressionistische drama's,
Der Sohn (1914), tijdstuk met generatieproblemen die door hun allegorische vorm
uit de beperking van de actualiteit treden,
Antigone (1916), pacifistische belijdenis
en kreet om elementaire verdraagzaamheid, en Die Menschen (1918), meer
woord- en symboolballet dan ideologie,
contrasteren uitstekend met de vier blijspelen, Ein besserer Herr (1926), cynische parodie op moderne huwelijkszeden,
Ehen werden im Himmel geschlossen
(1928), een ondeugende parabel met religieuze skepsis en aardse hopeloosheid,
Napoleon greift ein (1929), alweer bekentenis tot de moderne tijd, en Munchhausen (1934), een dromerig-romantisch
spel met liefdevolle en liefdeloze mensen.
De raadselachtige evolutie van deze begaafde man wordt afgesloten door zijn
autobiografische roman Die Rechtlosen
(1939), met boeddhistische motieven en
profetische vermoedens over zijn aanstaande zinloze dood. De bundel biedt
meer dan louter eerherstel; heropvoering
kan niet uitblijven.
C. Tindemans
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VARIA
De niet aanwezige huisvrouw. Beschouwingen over de buitenshuis werkende gehuwde vrouw. Uitgegeven ter gelegenheid
van het tien-jarig bestaan van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke
Gezondheidszorg. Uitg. P. Brand, Hilversum, Antwerpen, 1962, 172 pp., f 9.90.
In dit prachtig uitgegeven boek zijn tien
studies bijeengebracht, waarin de problematiek rond de arbeid van de gehuwde
vrouw veelzijdig wordt belicht. De auteurs
stellen zich op het standpunt, dat in de
nabije toekomst de gehuwde vrouw meer
dan than zal komen tot het vervullen
van taken buiten het gezin, en dat tijdige
bezinning op deze verandering zal kunnen
bijdragen tot een gunstig verloop. Bij deze
bezinning wordt de aandacht gevestigd
op arbeidsmogelijkheden en arbeidsomstandigheden, op opvoeding en opleiding.
Achter deze praktische overwegingen ligt
de vraag naar de zingeving van het vrouwelijk bestaan. In de hier verzamelde
bijdragen treft de werkelijkheidszin der
auteurs en tevens de voorzichtigheid
waarmee zij het probleem benaderen. Het
boek is een waardige jubileumuitgave,
die de werkers voor de Geestelijke Gezondheidszorg tot eer strekt. J. M. Kijm
DESSAUER, Friedrich, Kontrapunkte
eines Forscherslehens, Erinnerungen,
Amerikanische Reisebriefe. — Josef
Knecht, Frankfurt a/M., 1962, 102 pp.,
geb. D.M. 6,80.
Friedrich Dessauer is overleden op tweeen-tachtigjarige leeftijd te Frankfurt a/M.
op 16 februari 1963. Zijn indrukwekkende reeks van publikaties wordt dus besloten met deze „Kontrapunkte - . Ze zijn
geen eindpunt, want hij zal in heruitgayen en vertalingen nog vaak op de markt
verschijnen. Ze zijn wel een orgelpunt:
een fiere terugblik op enkele hoogtepunten uit een zeer rijk gevuld leven. De
„Erinnerungen - (17 pp.) warden gevolgd
door de „Amerikanische Reisebriefe" (72
pp.) die D. in 1921 voor Hochland
schreef, toen hij als eerste Duitse geleerde
naar de Verenigde Staten utigenodigd
werd. Ze werden een jaar later gebundeld onder de titel „Auslandsratser. D.
schrijft niet alleen een boeiend reisverhaal; hij ontmoet mensen en tijdsproblemen met de doordringende blik van een
filosoof, vindt in tijdstippen de eeuwigheid en verliest zijn horizon niet met
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scherp toe te kijken op details. Dat verleent aan dit veertig jaar oude reisverhaal zijn blijvende actualiteit. H. Berghs
KWANT, Prof. Dr. R., Mens en kritiek.
Een analyse van de functie van de kritiek
in het menselijk bestaan. (Serie Mens en
Medemens). Uitg. Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1962, 158 pp.
Wijsgerige bezinning op de kritiek, waarin gereflecteerd wordt op de kritiek zoals
deze zich voordoet en functioneert. De
auteur doet uitkomen van hoe grote betekenis verantwoorde kritiek is, terwijl hij
ook aangeeft wat vereist wordt voor een
dergelijke verantwoorde kritiek.
J. M. Kijm
ZAHN, Gordon C., German Catholics
and Hitler's War. — Sheed and Ward,
London, 1963, 346 pp., 13/6.
Een straightforward verslag over het in.
de titel aangegeven onderwerp zou belangrijk en ook boeiend zijn; towel de
houding van de bisschoppen (en niet
alleen van Von Galen en Faulhaber) en
priesters alsook van die van de gelovigen
is een zakelijke uiteenzetting waard. Het
is weinig bemoedigend wanneer het eerste
hoofdstuk de methodologie behandelt; nog
minder bemoedigend wanneer de volgende hoofdstukken zich bezig houden met de
social-control dimensie en de value-selection dimensie, om in een slothoofdstuk
geconfronteerd te worden met socio-theologische implicaties. Schr. heeft degelijk
studie gemaakt van alle documenten uit
de oorlogstijd, maar zijn passie om een
wetenschappelijk werk te schrijven op
sociologisch terrein heeft het boek aan
leesbaarheid peel schade berokkend en
aan overtuigingskracht weinig goeds gedaan. Voor de niet-socioloog is deze
pocketuitgave een teleurstelling.
W. Peters
MIDDLETON, Drew, The supreme
Choice: Britain and the European Community. — Uitg. Secker f Warburg,
London, 1963, 287 pp., 30 s.
De scherpzinnige directeur van het Europese Bureau van de New York Times
analyseert in dit boek de, voor Europa's
toekomst zo belangrijke, problematiek
van de aansluiting van Groot-Brittannie
bij de Europese Economische Gemeenschap. Als sympathiserende Amerikaan
houdt hij de Engelsen de feiten voor die
hen tot het zoeken van aansluiting bij
Europa dwingend uitnodigen, terwijl hij
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tevens aan anderen, met name aan Amerikanen, duidelijk maakt welke moeilijkheden de Engelsen te overwinnen hebben
en welke bijdrage zij aan een Verenigd
Europa kunnen leveren. Ofschoon een
warm voorstander van de integratie van
Engeland in de Europese Gemeenschap
blijft de schrijver voldoende realist om te
zien dat dit beslist geen panacee is voor
de interne Engelse moeilijkheden noch
voor de problemen van de verhouding
tussen de Verenigde Staten en Europa.
Zijn eigen landgenoten maakt hij duidelijk
dat een Verenigd Europa waarschijnlijk
een nog lastiger partner zal zijn dan het
verdeelde Europa. Dit boek, hoewel
direct voor Engelsen en Amerikanen geschreven, verdient op het continent de
aandacht van ieder die zich interesseert
voor het moeizame wordingsproces der
Europese eenheid: het wekt op boeiende
wijze begrip voor de problemen die de,
overigens onvermijdelijke, aansluiting bij
Europa voor de Engelsen stelt.
H. Hoefnagels
CARDINALE, Igino. Le Saint Siege et la
diplomatie; apergu historique, juridique et
pratique de la diplomatie pontificale.
Desclee 8 Cie, 1962, 342 pp.
Schrijver is chef van het protocol aan het
pauselijk staatssecretariaat. Het accent
valt dan ook op de praktijk; bij officiele
bezoeken aan het Vaticaan zal het van
nut kunnen zijn voor diplomaten en jour-.
nalisten.
F. Wassenaar
FINKENSTAEDT, Thomas, You and
Thou. Studien zur Anrede im Englischen.
— Walter de Gruyter, Berlin, 1963, 301
pp., DM. 44.
Dit taalsociologische anderzaek over de
aanspreekvorm in het Engels (maar bij
uitbreiding ook vergelijkend met het
Duits) wil, zowel synchronisch als historisch, de verhouding mens en evenmens
nagaan onder het oogpunt van het taalgebruik. Door het betrekken van zowel
literaire als nietliteraire bronnen als werkmateriaal werd een belangrijke bijdrage
geleverd tot het verduidelijken van de
onderlinge verhoudingen tussen spreker,
taalgemeenschap en taalstructuren.
C. Tindemans
NICET, Max, e.a., Drogues et Tranquillisants (Toute la question). — Casterman, Doornik, 1962, 144 pp., ing. F. 50.
Het moderne leven heeft bij velen de
psychische weerstand zo verzwakt dat
zij, door de werkelijkheid in het nauw

gedreven, met talloze middelen proberen
aan deze werkelijkheid te ontsnappen.
De astronomische geldsommen die aan
bedwelmings.- en kalmeermiddelen worden
uitgegeven zijn hiervan een gevolg. Een
arts, een psychiater en een journalist onderzoeken hier de vele vormen waarander deze persoonlijkheidsziekte zich
kan uiten en trachten enkele verklaringen
en oplossingen voor te stellen.
J. Kerkhofs
Perspectives Chretiennes sur l'Adoption
(Etudes et documents du BICE). — Ed.
de Fleurus, Parijs, 1963, 244 pp., ing.
N.F. 15.
Steeds talrijker worden de echtparen die
een kindje adopteren en aldus een „thuis"
bezorgen. Dit evangelische werk van
barmhartigheid brengt echter eigen problemen mee. Een studiegroep van het
Bureau International Catholique de l'Enlance biedt in dit uitstekende verzamel-

werk een overzicht van de religieuze,
juridische en psychologische aspecten der
adoptie. Tot slot werden de resultaten
van een internationale enquete voorgesteld, samen met de besluiten van een
congres van experts. Het geheel dient als
voorbereiding tot het katholieke internationale congres over adoptie (Londen,
november 1963). Specialisten terzake,
doch ook pleegouders vinden hier een
rijke documentatie.
J. Kerkhofs
JANSSENS, Jozef, De Mariale persoonlijkheid van Jacob van Maerlant. — Met
de steun van de Universitaire Stichting
van Belgie. De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1963, 450 pp., ing.
F. 390.
Deze geleerde studie (een universiteitsthesis) heeft een Lange ondertitel: „Jacob
van Maerlants werken beschouwd in het
licht van zijn Mariacultus en als resultante van de toenemende Mariaverering
in de Middeleeuwen". Van Maerlant vereerde persoonlijk Maria; tegelijk nam hij
in zijn werken de theologie en cultuur
van zijn tijd over, en voor de schrijver gaat het om zijn persoonlijkheid, van.
de Mariaverering uit onderzocht en belicht. Het is een reusachtige materie en
onderneming. Bij de Mariologie, de Marialiturgie, de Mariaverering, telkens
wil de schrijver ze breed nagaan, van de
eerste bronnen uit, om daarna pas Van
Maerlants werk er mee te confronteren.
Hij vindt in zijn dertiende-eeuwse dichter
heel veel, vertaald of overgenomen of
oorspronkelijk; maar zijn aandacht is
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verdeeld tussen het Mariale buiten Van
Maerlant en het Mariale bij hem: zodat
hij ze te zeer afzonderlijk houdt, de confrontatie niet tot het einde doorzet, en er
niet toe komt zijn held (een reus!) ten
voeten uit te tekenen .. Maar zoveel
werd hier zorgvuldig bijeengebracht, dat
deze verzameling van teksten en resultaten lang de basis zal blijven voor verder
Em. Janssen
onderzoek en peilen.
DENIS, Leopold s.j., Cas de conscience
a l'usage surtout des pays africains. '—
Museum Lessianum, Desclde de Brouwer, 1962, 423 pp., F. 180.
De stichter en directeur van het Kongolese theologische tijdschrift „Revue du
Clerge Africain" biedt hier een verzameling van gedetailleerde oplossingen op
casus conscientiae die de laatste vijftien
jaren in dit tijdschrift werden gepubliceerd. De christelijke openbaring aanvaard en beleefd in een afrikaans milieu
hebben de auteur er toe gebracht ook de
christelijke moraal in functie van Afrika
door te denken en tot pastoraal verantwoorde oplossingen te komen in gewetensvragen. Dit boek kan aan alle pries
ters die in Afrika werken, te gelegener
tijd zijn diensten bewijzen, te meer daar
de gewetensvragen en hun oplossingen
hier in een levende taal worden uiteengezet.
R. De Haes
WI 1 I h, L. de, s.j., Kerk, Arbeid en
Kapitaal (confrontatie van de christelijke
levensopvatting met het arbeidersvraagstuk). Arbeiderspers, Brussel, 1963,
201 pp.
De auteur, hoofdverantwoordelijke van
de basissscholing in de Katholieke Werkliedenverbonden (K.W.B.) , beoogt met
dit handboek een globale inleiding op de
sociale leer der Kerk. Schematissch doch
trefzeker wordt voor elk der kernvraagstukken (eigendom, arbeid, loon, onderneming, bedrijfsorganisatie) de evolutie
van de sociale leer der Kerk voorgehouden. Het werk illustreert de inleiding volgens welke de Kerk wel degelijk een geheel van sociale beginselen bezit van
waaruit een rechtvaardige maatschappijordening dient opgebouwd te worden.
Door zijn helderheid en beknoptheid voor
arbeidersstudiekringen aanbevolen.
J. Kerkhofs
GAZI YASARGIL, M., Die Aufgabe des
Westens. Aufbauende Entwicklungshilfe.
Eugen Rentsch Verlag, ErlenbachZurich, 1962, 92 pp., D.M. 6.50.
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Een jonge Turkse dokter, die sinds
enkele jaren in Europa werkt, geeft hier
zeer verhelderende beschouwingen over
ontwikkelingshulp. Turkije dat reeds een
hele tijd onder Westerse ontwikkelingshulp staat, dient hier tot voorbeeld en
vergelijkingspunt voor analoge situaties
in andere ontwikkelingsgebieden. De gevolgen van de tot hiertoe gevolgde methode van ontwikkelingshulp zijn er bijzonder duidelijk geworden. Dit laat de
auteur toe nieuwe, originele en praktisch
realiseerbare wegen aan te duiden, waardoor het Westen zijn onvervangbare taak
in dienst van de wereldgemeenschap kan
vervullen.
R. De Haes
L'Eglise devant les Masses rurales. Rapports et compte rendu de la XXXIIe semaine de missiologie, Louvain 1962. Museum Lessianum — Section missiologique
no. 43, Descke de Brouwer, 1962, 308
pp., F. 180.
Het harmonisch integreren van de landbouwbevolking in een industriele gemeen
schap en in een evenwichtige ontwikkelingspolitiek, is wellicht den van de meest
menselijke problemen waarvoor het openbaar gezag zich in de ontwikkelde zowel
als in de ontwikkelingslanden gesteld
ziet. Dat deze integratie, die heel wat
aanpassing en een loslaten van wellicht
eeuwenoude tradities vraagt, ook een
crisis van traditionele religieuze opvattingen met zich meebrengt, hoeft niemand
te verwonderen. Deze crisis draagt echter
het positieve verlangen in zich naar een
nieuwe, meer bewuste en persoonsgerichte gemeenschap. Bij de opbouw van
deze gemeenschap heeft de Kerk een
unieke taak te vervullen. Dat zij zich
daarvan nu meer dan ooit in de geschiedenis bewust is geworden, bewijzen de
twee laatste encyclieken van Paus Joannes XXIII. Mater et Magistra heeft dan
ook de rapporten van deze missiologische
week vruchtbaar georienteerd.
R. De Haes
CLAES, Beda, o.f.m., De sociale integratie van de Italiaanse en Poolse immigranten in Belgisch Limburg. — Heider
land, Hasselt, 1962, 354 pp.
De toenemende migratie van arbeiders in
het eenwordende Europa stelt de sociale
beweging en de zielzorg voor het nieuwe
vraagstuk van de culturele en religieuze
integratie van de geImmigreerde vreemdelingen. In deze doctoraatsthesis wordt
na een overzicht van de sociologische
aspecten der migratie in het algemeen en
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van Belgic en Limburg in het bijzonder,
een gedetailleerde enquete doorgevoerd
enerzijds bij de autochtone Limburgse bevolking naar haar houding tegenover de
twee vermelde groepen immigranten en
anderzijds bij de immigranten zelf naar
hun integratiemoeilijkheden. Voor past°r
raal en sociaal werk noteert de auteur
een aantal behartenswaardige voorstel
len. Overduidelijk blijkt uit deze studie
dat het fosse samenbrengen van mensen
in Europa in het geheel niet bijdraagt tot
de „europeanisering". In feite constateert
men ofwel wederzijdse achterdocht
(vooral tegenover de zuiderlingen) ofwel
een bijna volledige opslorping in de
autochtone groep. Een parallel onderzoek
in Wallonie zou leerrijke vergelijkingen
mogelijk maken.
J. Kerkhofs
BONE, E., Devenir de l'homme (Collection „Etudes Religieuses - ). — La
Pensee catholique, Brussel 1962, 128 pp.,
geillustreerde omslag, F. 54.
Dit boekje beantwoordt volkomen aan de
uitdrukkelijke bedoeling van de auteur,
een niet-technische maar toch wetenschappelijk betrouwbare, op de meest
recente gegevens steunende inleiding te
zijn op de problemen van paleontologische, antropologische en theologissche
aard in verband met de oorsprong en de
evolutie van de mens. Als ervaren antropoloog en goed onderlegd theoloog is de
auteur erin geslaagd een bondige, vlot
leesbare en toch voldoende genuanceerde
uiteenzetting te geven van de feiten en
de coherentiegraad van hun verklarin-.
gen. Een klein lexicon, dat de gebruikte
termen verklaart, verhoogt nog de bruikbaarheid van dit werkje, dat we aanbevelen aan al wie op dit gebied een
veilige en verantwoorde informatie zoekt.
H. Jans

POCKETS
Prisma-boeken. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
RASEY, Marie I., Psychologie van de
opgroeiende jeugd. Gesteund door een
reeks citaten behandelt schr. het kind niet
geisoleerd of uiteengelegd in zijn vermogens en functies, maar als een levende
eenheid, verbonden met het gezin, de
voorouders, de omringende wereld. Het
boek getuigt van een kritische prudentie
die bij de behandeling van een onderwerp dat eigenlijk nauwelijks op deze

wijze onder een noemer gebracht kan
worden, van bijzondere waarde is.
WYNDHAM, John, Operatic Koekoek.
— De auteur van ,De Triffids komen'
toont opnieuw zijn meesterschap in science-fiction door dit verhaal over een dorp
dat te lijden heeft van stralen, afkomstig
van een andere planeet.
WILSON, Guthrie, De verzwegen hd.
Een brokje oorlog in Italie, waarvan
de ellende en de tragiek wel fel beleefd
wordt door de soldaten zelf, maar angstvallig verzwegen voor alien die er niet
midden in staan.
COLES, Manning, De man met de
groene hoed. — Spanning rond het verdwijnen van een engelse diplomaat die
een rol gespeeld heeft in de afwikkeling
van de kwestie-Triest. De politieke geschiedenis van Italie en de chaotische toestanden in de laatste dagen van Mussolini worden erin verweven.
BERVE, Helmut, Herfsttij der griekse beschaving. Hiermede is het derde deel
van het standaardwerk van Prof. Berve
ook in de Prisma-reeks verschenen. Het
behandelt de betekenis van het hellenisme
als een van de basiselementen waarop de
hele struktuur van de europese mens is
opgebouwd. Een belangrijk bock voor
onze beschavingsgeschiedenis.
PECK, Joseph H., Pillen, poeiers en plod
niers, — De geestige en wijze oude arts,
die we hebben leren kennen in zijn ver.
makelijk boekje ,Alles over mannen', vertelt hier over de eerste jaren van zijn medische praktijk in het Coen nog heel ruige
Westen van Amerika.
JOPPE, J., Brommers, scooters en motoren. Daar een heel groot deel van de
nederlanders tot de berijders van een der
genoemde rijwielen behoort, is het ver.
schijnen van dit praktische boekje met adviezen, eenvoudige technische uiteenzettingen en verhelderende tekeningen een
welkome gave. Zakelijke informaties om.
trent kostenberekening en verzekeringen
en belangrijke verkeersregels en veiligheidsvoorschriften in binnen- en buiten.
land verhogen de waarde van dit boekje.
BRONGERS, E. H., De oorlog in mei
'40. — Kapitein Brongers geeft een relaas
van de strijd in Nederland, gebaseerd op
nuchtere feiten en documenten. Voor de
ouderen een herinnering, voor de jongeren een stuk van onze recente geschiedenis waar ze mee geconfronteerd dienen
te worden.
G. A.

noorderlicht
„Noorderlicht - is de titel van een nieuwe serie „Jonge letterkunde
in de Nederlanden". Titel en bijtitel verklaren voldoende de zin,
de bedoeling en de betekenis ervan. Er IS talent bij de jongeren.
Daarvan getuigt of en toe een alleenstaande uitgave. Uit deze
generatie moet de aflossing komen. „Noorderlicht" wil dit talent
ontdekken. Zowel uit Vlaanderen als uit Nederland zullen werken
op het terrein van de podzie, de novelle en het essay in deze serie
worden gepubliceerd. De reeks werd ingezet met drie delen :

hieroglyfen
door Anne Dellart
Formaat 11 x 17 cm - 48 blz. - podzie

poeet en poezie
door Jan Veulemans
Formaat 11 x 17 cm - 80 blz - essay

de angstbel
door Paul Vanderschaeghe
Formaat 11 x 17 cm - 80 blz. - novelle

noorderlicht
*
*
*
*

brengt alleen werk van hoge kwaliteit
in een beperkte oplage
in een uiterst verzorgde presentatie
brengt per jaar een zestal literaire publikaties
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Streven
naar een veilige toekomst doet iedereen.
Daarom sluit iedereen zijn verzekeringen
of bij de

ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
8, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN
Alle verzekeringen: op het leven, tegen brand,
ongevallen, hagel, glasbraak, enz.

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool Onzelieve-Vrollw-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

Vlaamse Drukkerij, Leuven,
AERTS, J. F., Teken en betekenis in de misliturgie.
1963, 120 pp., geill., F. 70.
ATTWATER, D., A Dictionary of Saints. -- Cardinal Books, Londen, Burns and
Oates, 1963, 280 pp.
Aula Boeken. W. BERK, Moderne biologic. — W. ROSTOW, De vijf fasen van
R. ARON, De zin der geschiedenis, — E. 0. JAMES,
economische groei.
Godsdienst in de prehistoric. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1963.
BALDE, J., Dichtungen. — Jakob Hegner Verlag, Köln, 1963, 133 pp., D.M. 7,80
BARS, H., Le soir du sixi es me jour (Cahiers de la Pierre-Qui-Vire). — Desclee de
Brouwer, Brugge, 1963, 256 pp., 4 pl., F. 186.
BERG, Prof. Dr. I. J. M. van den, Beginselen der Logica, — H. Nelissen, Bilthoven,
1963, 132 pp., f 5,90 en f 4,90.
BEERLING, Dr. R. F., Heden en Verleden, denken over geschiedenis. — Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1963, 239 pp., f 13,50.
LUTTITZ, Berhard, M., Mijn dochter de teenager. — Pax, Den Haag, 1963, 116 pp.,
f 5,90.
BOER, A. A. De, Inleiding tot het denken van J. M. Keynes. — De Goudvink, Antwerpen, 1963, 48 pp., F. 27.
BRAITHWAITE, E. R., Praten met meneer. — A. W. Sijthoff, Leiden, 1963, 215
pp., f 6,90.
BUYTENDIJK, Prof. Dr. F. J. J., Mens en dier en natuur, — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 40 pp., f 1,25.
Kohlhammer Verlag, (Imp. J. Meulenhoff,
CARR, E. H., Was ist geschichte?
Amsterdam) 1963, 168 pp., f 5,45.
CATS, Jacob, Het Spaens Heydinnetje. — W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1963,
99 pp., f 4,40.
Churchills memoires, in 12 afl. Deel 1 en 2. — Elsevier Amsterdam, 1963, per deel
2,90. Belgie F. 45,—.
DANKELMAN, CSSR., J. L. F., Christen nu. Deel 1. — J. J. Romen en Zn, Roermond, Maaseik, 1963, 399 pp.
Democratic d'aujourd'hui,
Parijs, Spes, 1963, 188 pp., NF. 12.
Gooi i Sticht, Hilversum, 1963, 42 pp.
Ecclesia Docens reeks,
Pacem in terris,
Elsevier Pockets. Hoe lees ik de Bijbel, Deel 2. — Ch. GALLENKAMP. Maya.
— Elsevier, Amsterdam, 1963, 188 pp., f 1,75.
ESPIAU DE LA MAESTRE, A., Bernanos and die menschliche Freiheit. 0 Mailer Verlag, Salzburg. 1963. 212 pp., DM. 18,50.
FABER, R., Het Vaticaan. Het 2e Vaticaans Concilie. — Kruseman. Den Haag,
1963, 144 pp., pin., Krt.
GALLI, M. van en MOOSBRUGGER, Das Konzil. Chronik der ersten Sessio,
Griinewald Verlag, Mainz, 1963, 144 pp., 150 fot., DM. 7,50.
GROOT, Mgr. Prof. J. C. e.a., Oecumenische orientatie. — De Toorts, Haarlem,
112 pp..
GUARDINI, R., Christus in de geschriften van Paulus en Johannes. — Paul Brand,
Hilversum. Antwerpen, 1963, 260 pp., f 8,90.
GUARDINI, R., Vrijheid, genade, lot. — Paul Brand, Hilversum, Antwerpen, 1963,
252 pp., f 9,90.
GUITTON, Jean, Regards sur le concile.
Aubier, Parijs, 1963, 110 pp.
JANSSEN, A., Het staatsgezag.
Davidsfonds, Keurreeks, 1963, 283 pp., ing. F. 86,
geb. 116 F., (leden F. 43 en 58).
KUHNER, Hans, Vinzenz von Paul, — P. Bachem Verlag, Köln, 1963, 307 pp.,
D.M. 16,80.
LECLERCQ, Jacques, La liberte d'opinion et les catholiques (Rencontres 65). —
Ed. du Cerf, Parijs, 1963, 368 pp., NF. 11,40.
LEMAIRE, Henri, Francois de Sales, docteur de la confiance et de la paix.
Beauchesne, Parijs, 1963, 366 pp., NF. 19,50.
LEPP, Ignace, Liefde neurose en moraal. — G. F. Callenbach, Nijkerk, 1963, 113 pp.,
f 4,50.
LUYPEN, Dr. W., Fenomenologie en atheisme. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1963, 401 pp., f 16,90.
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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).
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Telefoon 81.391

INGER, TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en sterkstroom) de industriêle
scheikunde, elektro-mechanica en de elektro-chemie.
EXTERNAAT
INTERNAAT
Voorbereidende aidelingen
Zaterdagcursussen B1 in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoffen en de Elektronica (Televisie)

Mens en medemensserie. — IR. J. M. OSSEWAARDE, Personeels beoordeling. -Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1963.
MEYENDORFF, Joannes, Die Orthodoxe Kirche gestern and heute. — 0. Muller
Verlag, Salzburg, 1963, 284 pp.
Moderne Spanische Erz5hler. — F. Bachem Verlag, Köln, 1963, 248 pp., DM. 14,80.
P. Bachem Verlag, Köln, 1963, 211 pp.,
MONSTER, Thomas, Partisanen story.
DM. 13,80.
Desclde de Brouwer, Brugge, 1963, 124 pp., F. 60.
ONIMUS, J., Lettres mes fits.
Aubier, Parijs, 1963, 230 pp..
ORTIGUES, E., Le discours et le symbole.
Analecta
PANCIERA, SCJ., P. Mario, La selezione dei candidate al sacerdozio.
Dehoniana, Rome.
Zoals er gezegd is over De Woestijn. — W. de Haan,
Phoenix Bijbel Pockets.
Zeist, 1963, 167 pp..
Phoenix Pockets. — J. LAVRIN, Leo Tolstoy. — PROF. DR. R. J. FORBES, Vijftig eeuwen olie. — W. de Haan, Zeist, 1963.
PLOEG, Drs. J. G. van der, Geestelijke stromingen. — W. P. van Stockum, Den
Haag, 1963, 116 pp., f 7,50.
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PRICK, Prof. Dr. J. J. G., Nederlands Handboek der Psychyatrie, Deel II.
Loghum ,Slaterus, Arnhem, 1963, 489 pp., f 32,50.
QUOIST, M., Donner ou le journal d'Anne-Marie. — Ed. Ouvriêres, Parijs, 1962,
317 pp., NF. 7,50.
ROGGEMAN, Willy, Het goudvisje. — A. Manteau, Den Haag, 1963, 131 pp.,
f 6,90.
SABINO, Fernando, Eenzaam is de mens. — Fontein, Utrecht, 1963, 311 pp., f 10,90.
SARTRE, Jean Paul, De Heilige Genet, martelaar en komediant. — J. Bijleveld,
Utrecht, 1963, 273 pp., f 14,90.
SCHAPER, Edzard, Dragonergeschichte.
Jacob Hegner Verlag, 1963, 112 pp.,
D.M. 9,80.
SCHOUWENAARS, Clem, Dokter Simon Falbeck, — A. Manteau, Den Haag,
123 pp., f 6,90.
SNOEK, Paul, Renaissance. — A. Manteau, Den Haag, 1963, 94 pp., f 4,50.
SNIJDERS-OOMEN, Dr. N., Feestmaal met Christus. — Paul Brand, Hilversum,
1963, 22 pp., f 0,75.
SPORKERN, A. A., Dr. C. P., Gemoedsleven en deugd. — Dekker en van de Vegt,
Nijmegen, 1963, 140 pp., f 8,90.
STALLPAERT, CSSR., Bloemlezing uit de psalmen. — Pax, Den Haag, 1963, 142
pp,. f 5,90.
Stiasny Verlag, Graz, 1963.
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VERBEEK, Dr. E., De sympatische mens. — J. Bijleveld, Utrecht, 1963, 97 pp.
Kohlhammer Verlag, (Imp. J, Meulenhoff. AmsterWIESNER, J., Die Thraker.
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BELEGGINGEN EN LENINGEN
in voile vertrouwen

--......„opgericht in 1903

5 miljard frank spaardeposito's
3 miljard frank hypotheekleningen
900 agentschappen in het ganse land

Zetels en kantoren
Antwerpen: Lange Nieuwstraal 40 telefoon (03) 31.08.60
Brussel: Naamsestraat 74

telefoon (02) 13.07.60

Luik: 13, boulevard d'Avroy telefoon (04) 23.78.30
Hasselt: Havermarkt 39
Charleroi: 28, boulevard Tirou

telefoon (011) 2.22.16
telefoon (07) 31.44.64

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL SINT LEEN
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 lngenieurs en
als A 1 - school voor bedrijfs- en laboratorium assistenten in de
specialiteiten : Gistingsbedrijven en Scheikunde telt dit jaar 422
studenten, waarvan 153 meisjes laboranten. Prospectus op aanvraag.

KARDINAAL

VAN

ROEY-INSTITUUT

Zusters der Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS :
– Lagere Normaalschool : Wetenschappelijke afdeling B
– Middelbare Normaalschool
. Afdeling Moedertaal - Geschiedenis
. Afdeling Moderne Talen
Afdeling Wiskunde - Fysica
. Afdeling Wetenschappen Aardrijkskunde
– Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen
II. MIDDELBAAR ONDERWIJS
– Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
– Moderne Humaniora: Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling
– 7e Voorbereidende klasse
Ill. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS
Hoger Technisch Instituut voor Wetenschappelijke Assistenten A I
INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

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 BERCIHMANSCOLLEGE
Meir, 36 — Antwerpen
Als intern of extern.

Wilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' 4dende 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.

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., enz.
* Hoger Instituut voor Opvoedkunde.
* Dienst voor Studie- en Beroepsorientering.
* Inlichtingen en inschrijvingen: elke werkdag van 9-12 uur en van 14-17 uur.

„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

ONZE-LIEVE-VROUWE COLLEGE TIE NE N
Voorbereidende Afdeling
Humaniora Latijn-Grieks
Latijn-Wetenschappen
Economische
Degelijk . • • , Open .... Vormend

:

BROEKSTRAAT 31 — Tel. 016.814.09

Zusters van Sint-Vincentius

a

Paulo

INSTITUUT ITOOR BLINDE EN GEZICIITSZIVIKKE KINDEREN

Ganspoel - Tervuren
Kleuterschool en Lager Onderwijs voor jongetjes en meisjes vanaf

2

jaar

Beroeps- en technisch onderwijs en moderne talen voor meisjes
in het Nederlands en het Frans
Tel. Brussel

57.70.21

gazet van coantwerpett
*

Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Moto, Vrouw en Gezin, enz.
*

PROEFNUMMERS: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 Iijnen)

INSTITUUT VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Diest
Demerstraat, 12 DE ON8EVLEKTE ONTVANGENIS
Lagere Normaalschool - Wetenschappelijke B.
Normaal afdeling voor Bewaarschoolonderwijzeressen.
Algemeen Middelbaar Onderwijs — Oude Humaniora Grieks-Latijnse
Moderne Humanoria — Economische
Lagere en hogere secundaire technische school - Afdeling huishoudkunde
Lagere en hogere secundaire Beroepschool - Afdeling snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

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

KATH. NORMAALSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS
ONDER DE TOREN 13 - 14 MECHELEN
EXTERNAAT

INTERNAAT

Vierde kias
Oud stelsel:
Nieuw stelsel : Derde kias; Tweede kias; Eerste kias met als afdelingen :
—
Latijn-Wetenschappen
Wetenschappelijke B
—
Economische

SINT-ROMBOUTSSCHOOL (OEFENSCHOOL)
Minderbroedersgang 1 0, Mechelen
VpIledig Lager Onderwijs — Voortgezet Lager Onderwijs

ALGEMEEN MIDDELBARE
Schuttersvest 53, Mechelen
Externaat

Internaat
Moderne Humar'ora :

Zesde kias, Vijfde kias, Vierde kias

Latijnse Humaniora :

Zesde kias

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

mstituut o. L vaouw van Qpatie
Zusfers van de H. VincentWs a Paulo — Steenweg op NInove 333 - Brussel 8
INTERNAAT EXTERNAAT

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen

mstituut mania immaculata
Zusfers van de H. Vincenfius a Paulo — Kloosterstraat 40 - Opwijk

Moderne Humaniora: Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getuigschriften

INTERNAA T
EXTERNAAT

SPECIALE KURSUS: DACTYLO — STENO

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Externaat Half-internaat Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora : Griek-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B

Been sehoolgeld
Speeiale lessen : Dactylo

kosteloze verzekering

Zwemmen - Tekenen
TECHNISCH ONDERWIJS
Vreemde talen
Boekhouden
—
Taal- en Handelsavondschool STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.
- Piano - Turnen

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
Internaat
79-226 Turnhoutsebaan
BORGERHOUT

Half-internaat
Schoenstraat 41

Externaat
Lammekensstraat 84
TELEFOON 353201

A. Oude Humaniora. Vloderne Humaniora (volledige cyclus)
B. Snit-Naad-Confectie: Middelbare technische afd. CI Normaalafd. D
Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding C1-D
C. Handelsafdeling A6/A3 A6/A2 Handelsregentaat A6/Al
D. Avondcursus voor Modes Avondcursus voor Naad
E. Volledig Lager- en kleuteronderwijs

T4-41%.44441,:a(Ata

Internaat / Externaat

— Middelbare school (Moderne en Grieks-Latijnse)
— Lagere normaalschool (G/L - W/A - W/B)
— Middelbare normaalschool
(Vlaamse en Franse afdelingen)
198 NIEUWLAND — BRUSSEL 1 — TELEFOON 12/32/59

H. Maagdcollege
Kerkstraat 60 – Dendermonde
–
–
–
–
–
–

Latijns-Griekse humaniora
Latijns-wiskundige afdeling
Latijns-wetenschappelijke afdeling
Nieuwe humaniora – Vrije handelsschool
Vrije tuinbouwschool
Voorbereidende afdeling – Lagere afdeling

Internaat – Externaat

.

cr uise-

SCHOOL

arse

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.

Dagelijks in

9)e Stanclaard en
geet cnieutvo&lad - Sportwerelet
„Beknopt Verslag"
Jaequiainlaan 127, Brussel I

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 – Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro-mechanica
Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

G INDER -AL:

dat is geen klein bier!

ST.-WILLIBRORDUSCOLLEGE
„Katwijk de Breul"

-

Zeist

-

Telefoon (03404) 1 49 21

onder leiding van de Paters Jezuieten

Gymnasium met erkend diploma in de Beneluxlanden
Klein internaat voor jongens in het centrum van Nederland
Pensionkosten f 2.600, Inlichtingen en aanmeldingen bij de Rector

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverijen

uit met haar in contact to treden

•

BOUMTERIALEN

SCHEERDERS vall KERCHOYE's
Verenigde Fabrieken
ST.-NIKLAAS

Tel. [03] 76.35.01

H. PIUS X SCHOOL
Voor gegradueerde verpleegsters A 1, ziekenhuisverpleegsters A 2,
verpleegassistenten

Bestuurd door de Gasthuiszusters Augustinessen van Brussel
gehecht aan de
ALGEMENE KLINIEK „SINT JAN"
Asstraat 7 — Broekstraat 100 — Brussel 1 — Telefoon 18.59.00
Vlaamse en Franse sektie - Wettelijk diploma - Brevet - Voorbereidend jaar

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
vroeger Universitaire Ste.-Elisabethschool
Gehecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven,
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent.

DIPLOMA Hoger technisch onderwijs A 1
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER — ziekenhuisverpleegster : 3 jaar
— pediatrische verpleegster : 3 jaar
— psychiatrische verpleegster: 3 jaar
— sociale verpleegster
: 4 jaar
VROEDVROUW : 3 jaar
De verpl. (oud stelsel) kunnen dit diploma bekomen mits 1 of 2 jaar supplementaire studie
BREVET Aanvullend secun (lair beroepsonderwijs A 2
Verpleegster: 3 jaar. Verpleegassistente: 2 jaar. Kosteloos onderwijs.
ATTEST Nursing-Hostess: 1 jaar
VOORBEREIDENDE AFDELINGEN: 1 jaar. De school organiseert voorbereidende
lessen gedurende de zomervakantie. Nederlands en frans stelsel.
Inlichtingen op aanvraag: Capucienenvoer 39, Leuven. Tel. 016/255.55

ST. NORBERTUS INSTITUUT voor NERPLEEGKUNDE
DUFFEL

TEL. 015-319.21

Opleiding tot Verpleegaspirante (15 tot 18 jaar)
Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Kinderverzorgster (16 tot 18 jaar)
Verpleegassistente ( vanaf 18 jaar)
Gegradneerde Verpleegster, Kinderverpleegster, Psychiatrische Verpleegs ter
Sociale Verpleegster, Vroedvrouw
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid 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 BROEDERS VA N LIEF D E, Stropstraat 125 GENT.

Sint-Jozefinstituut

Dochters
van
Maria

INTERNAAT — EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Lager Onderwijs

Nederlandse- en transmutatieklassen

Middelbaar Onderwijs

Moderne Humaniora (Economische
afd.) Grieks-Latijnse Humaniora

Kunstonderwijs

(erkend door de staat)
Hoger secundair Technische (A7/A2)
Hoger Kunstonderwijs (A-7/AI)
publiciteit-grafiek-onderwijs

Handelsonderwijs

Franstalig Sekretariaat

Sedert 1870 legt de

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

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOOR YERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK
—
—
—
—
—
—

voorbereidende afdeling en opieiding tot :
verpleegassistente en beroepsverpleegster,
gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
vroedvrouw,
kinderverpleegster,
sociale verpleegster.

lnlichtingen Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

Antwerpse Verzekerings Maatschappij

Swatitai N.V.
De Oudsfe Verzekeringsmaafschappij van hef land — Gesfichf in 1819
Kipdorp 46, — ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal -

Burgerlilke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

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

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie 8 Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam
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Paulus VI
A de dood van Pius XII in oktober 1958 werd Monseigneur
Montini door de algemene katholieke publieke opinie als de meest
geschikte opvolger beschouwd, ofschoon zijn keuze praktisch uitgesloten was, omdat hij niet tot het H. College van Kardinalen behoorde.
Toen de naam Angelo Roncalli aan het yolk bekend werd gemaakt,
wist zo goed als niemand, wie deze man eigenlijk was: een italiaan,
een grijsaard van 77 jaar, een oud-nuntius, patriarch van Venetie, een
onbekende, die de vreemde naam Joannes XXIII koos, omdat „bona
alle Pausen met de naam Joannes een pontificaat van korte duur hebben gehad'', zoals hij zelf verklaarde. Binnen enkele weken had Paus
joannes de sympathie van het christenvolk en bleek hij een gave Gods
te zijn, die de wereld veroverde door de verrassingen van de intuitie,
de liefde en de goedheid. 17 November 1958 kondigde de O s s e r v atore Romano de creatie van 23 Kardinalen aan: Mgr. joannes
Baptista Montini, aartsbisschop van Milaan, was nummer een van de
lijst. Volgens de publieke opinie was de opvolger van Joannes gemaakt;
Rome noemde hem „Le Dauphin de Jean". Daarom waren de ogen
van de christenheid voortdurend op Milaan gericht: het doen en laten
van Kardinaal Montini werd kritisch gevolgd en in juni 1963 bleef hij
de eerste kandidaat voor de Stoel van Petrus.
In het laatste conclaaf waren de Kardinalen geen onbekenden voor
elkander. Zoals nooit tevoren wisten zij zich de vertegenwoordigers
van een wereldepiscopaat, dat in alle openheid en vrijmoedigheid zijn
mentaliteit had kenbaar gemaakt. De beslissende factor in het conclaaf
is het Concilie geweest en daarmee onaischeidelijk verbonden: de lijn
van Joannes XXIII. Er kon geen scheiding gemaakt worden tussen het
Concilie en hem die het Concilie gemaakt had, al hebben enkele Kardinalen dit proberen te doen. Voor de overgrote meerderheid was dit
een wereldvreemde abstractie volgens het maaksel, dat in de eerste zittingsperiode van het Concilie voldoende bekendheid had verworven.
Een anonieme brief van Concilie-'periti', waarin de Kardinalen alvorens het conclaaf in te gaan werden gewaarschuwd tegen de gevaren
voor geloof en zeden, was zo naief integralistisch benepen, dat hij een
averechtse uitwerking had. Na de votiefmis voor de H. Geest ter
opening van het conclaaf in de morgen van 19 juni, sprak Mgr. Amleto
Tondini, secretaris der Latijnse Brieven aan de Vorsten, de traditionele
rede 'de eligendo Pontifice' uit, Welke ondanks woorden van 1(31 voor
Joannes XXIII een noodkreet was van „de ongeluksprofeten, die altijd
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rampzalige gebeurtenissen voorspellen alsof het einde van de wereld
voor de deur staat" en met wie Joannes „het in het geheel niet eens
kon zijn -, zoals hij 11 oktober 1962 bij de opening van het Concilie
verklaarde. Het evangelische optimisme, waarvan Joannes onafgebroken getuigd heeft, kon Been klap krijgen van het pessimisme van
Tondini's zegsmannen, ook niet toen hij het werkterrein van de nieuwe
Paus vergeleek met een rozentuin, maar dan rozen met weinig bloemen
en veel doornen. Bij de dood van Pius XII schreef Kardinaal Angelo
Roncalli, patriarch van Venetiê: „Een woord dat ik graag herhaal,
geeft de werkelijkheid weer in haar troostvol aspect: wij zijn hier op
aarde niet om een museum te bewaken maar om een tuin te bewerken,
welke bloeit van leven en altijd prachtiger wordt" (0 s s e r v a tore
Roman o, 23 juni 1963). Het feit, dat de oppositie tegen Joannes'
lijn zich geuit heeft, is misschien de voornaamste oorzaak geweest, dat
tegen de verwachting in het een kort conclaaf geworden is ten gunste
van Montini, voor wie Concilie en Joannes XXIII een waren. In zijn
herdenkingstoespraak van 6 juni te Milaan heeft hij woorden gesproken, welke aan duidelijkheid niets te wensen overlieten. „Joannes
XXIII heeft enkele richtlijnen aan onze levensweg gegeven welke wij,
als we wijs zijn, niet alleen gedenken maar blijven volgen". Voor
Joannes en ook voor ons „is de religieuze waarheid niet gemaakt om
de mensen te verdelen en om polemieken en contrasten uit te lokken
maar om hen aan te trekken tot eenheid van gedachte en om in de
zielen de vreugde te storten van de verovering en van het goddelijk
leven". „Zouden wij molten afwijken van de weg, door hem met zoveel
durf geopend, de weg van de universaliteit van het katholieke geloof,
de weg van het roomse oecumenisme? Paus Joannes is een zodanige
personificatie en levende uitdrukking van deze wezenskenmerken van
de Kerk geweest, dat de verborgen energieên ervan de gehele Kerk
hebben doortrokken, zoveel in- als uitwendig". En dan de conclusie:
„Het graf van Joannes XXIII kan zijn erfenis niet bevatten. De dood
kan de geest niet verstikken die hij over onze tijd heeft laten waaien.
Zouden we ooit die weg kunnen verlaten, die Hif zo meesterlijk heeft
gebaand? Dat zou ondenkbaar zijn-.
Paulus VI is volgens menselijke berekeningen de best voorbereide
persoon om de Kerk van nu te leiden „in nomine Domini — in de naam
des Heren", zoals zijn wapenspreuk zegt. Drie grote Pausen heeft hij
trouw en volgzaam gediend: Pius XI, „bekend om zijn onbuigzame
geesteskracht", Pius XII, die „de Kerk verheerlijkt heeft met zijn
monumenten van uitzonderlijke wijsheid", en Joannes XXIII, die „de
gehele wereld veroverde door zijn bijzondere goedheid". De erfenis
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van deze grote drie is hem nu toevertrouwd, zoals hij zeide in zijn eerste
radioboodschap 'Urbi et Orbi'. Al sprak hij duidelijk zijn voorkeur uit
voor Joannes XXIII, Loch is hij ook getekend door de geest van Pius
XII. Zijn eerste verschijnen in de loggia van de Sint-Pieter, riep onwillekeurig de herinnering aan de figuur van Pius XII op. Paulus VI zal
een einde maken aan de tekening 'zwart - wit' van Pius XII en Joannes
XXIII, welke in de laatste jaren graag gehanteerd werd om de laatste
ten koste van de eerste te verheerlijken. In Pius XII mocht Montini
van nabij de alzijdige leraar ontmoeten, die de Kerk als een vaste
burcht lief zien aan een wereld, welke de dwaasheid der zelfvernietiging had gekend en nu de weg van wederopbouw en herstel zocht.
In Joannes XXIII heeft Montini de werking van de Geest Gods
erkend, die het aanschijn van de aarde vernieuwt en de hele mensheid
in liefde omhelst: mo lten allen een zijn en deelgenoot worden aan de
vrede Gods, hoe zij deze ook benoemen. In Paulus VI verwacht de
Kerk de helderheid van het intellect van Pius XII en de grootheid van
hart van Joannes XXIII; daarbij zal komen de kracht van een Pius XI.
Dit laatste verdient beklemtoond te worden, want het pontificaat van
Pius XI ligt al te ver weg in de herinnering en een sterke vaste leiding
van de Kerk van nu wordt niet algemeen gevoeld als een noodzaak.
De Milanezen kunnen jets vertellen over de sterkte van Paulus VI.
Zijn oordeel pleegt hij niet voor zich te houden of in te kleden in
vergoelijkende taal. De man die als hoogste curiale functionaris door
tallozen geeerd werd om zijn 'suaviter in modo, sed fortiter in re', kon
in Milaan waar nodig een zeer streng rechter zijn.
In zijn eerste radioboodschap heeft Paulus VI het Concilie als punt 1
genoemd. Het kon niet anders. Wie deze Kerkvergadering in haar
voorbereidingen en gedurende de eerste zittingsperiode van dichtbij
gevolgd hebben, waren al lang tot een conclusie gekomen, welke voor
minder goed ingewijden misschien vreemd ma lt klinken. Alleen een
figuur als Joannes XXIII was in staat dit Concilie bijeen te roepen,
omdat hij in alle eenvoud deed wat God hem ingaf, en in een onweerstaanbaar optimisme op het doel afging zonder zich te bekommeren om
moeilijkheden, desillusies, verwarring en oppositie. Maar Joannes had
een opvolger nodig om wat hij heeft losgeslagen systematisch uit te
werken en praktisch te ordenen. De erfenis van Joannes is niet een
veilig verworven bezit maar een opdracht vol risico's en van enorme
verantwoordelijkheid. Wat Joannes heeft aangedurfd in zijn korte
pontificaat, is geniaal en noodzakelijk geweest, maar was tegelijk een
ongehoorde revolutie. Hij heeft het toegestaan, ja aangemoedigd, dat
de Kerk in al haar lagen zich vrijmoedig en open uitsprak. Zo werd de
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problematiek van de Kerk in geheel haar omvang openbaar, er ontstond
onrust, er kwam onzekerheid, veel stortte in wat voor eeuwigdurend
had gegolden, moeizaam werd gezocht naar de bevrijdende oplossing
maar paver zijn tot nu toe de resultaten. Een groot ding heeft Joannes
bereikt: van de Kerk is het gevaar afgewend een godsdienst van
schrift- en wetgeleerden to worden, zoals deze uit het Evangelie bekend zijn. Het grote werk van de opbouw moet nu geschieden onder de
straffe leiding van Paulus VI: de grotere bloei van het katholieke
geloof, de vernieuwing van het christelijk leven en de aanpassing van
de kerkelijke tucht aan de behoeften en omstandigheden van de moderne tijd. Wat naar links en rechts is uitgezaaid, moet MI Paulus VI
doen opgroeien. Daartoe is nodig systematische arbeid, lang overleg,
gestadige arbeid van dag tot dag volgens plan en regelmaat, een star
van toegewijde en competence medearbeiders. Toen Paus Joannes de
leiding van de Kerk ontving, kreeg hij een prachtig verzorgd park met
bordjes 'verboden toegang' op de gladgeschoren gazons en tussen de
bloemperken; keurige geestelijken en nette burgermensen wandelden
correct over de goed geschoffelde pad en in de koele schaduw van de
bomen. Joannes heeft het park opgeruimd en bestemd voor volkswoningen en kinderspeelplaatsen. Paulus VI moet nu de werkzaamheden
leiden van de moderne huizen- en stratenbouw.
Paulus VI is een man van noeste arbeid. Ben italiaans blad heeft
geschreven, dat de keuze van Montini een melancholisch en streng
pontificaat zal brengen. Wie de eerste radioboodschap van Paulus VI
gehoord heeft, zal toegeven, dat dit eerste geluid in die richting tvijst.
Alles wat in het programma van Joannes XXIII stond, heeft hij tot het
zijne gemaakt. Maar hij zal het uitvoeren niet als Joannes XXIII, ook
niet als Pius XII, maar als Paulus VI. Mannen van karakter kunnen
niet werken volgens het schabloon van anderen, ook niet wanneer zij
van dezelfde idealen bezield zijn. Van Paulus VI is bekend, dat hij
volgens plan elke kwestie grondig bestudeert en een bureauchef is die
orde, stiptheid en vooral loyale samenwerking eist. Onder Pius XII
was Montini een persoonlijkheid in de romeinse curie, omdat hij in het
staatssecretariaat de man was van het overleg, van het bezonnen oordeel, van de contacten, die, eenmaal na een lang soms aarzelend wikken
en wegen tot een richtlijn of besluit gekomen, vast en zeker zijn weg
ging. Als aartsbisschop van Milaan onderzocht hij alles tot in de finesses en kwam eerst dan met maatregelen en instellingen. Een dergelijke
persoonlijkheid heeft nu het Concilie als topleider nodig. Aileen ernstiye studie volgens systeem en methode kan aan het Concilie een
uitvoerbaar programma schenken en de massa-vergadering van 2500
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Vaders rustig en zeker loodsen temidden van de verwarring, welke
extremisten zowel van rechts als van links stichten. Hg ke pt de romeinse curie door en door en kan er een instrument van maken, dat handelbaar ligt in de hand van het Concilie. Toen hij in 1954 de romeinse
curie moest verlaten om aartsbisschop van Milaan te worden, was dit
een overwinning van hen die later de lijn van Joannes XXIII moeilijk
of niet hebben gevolgd. Nu hij terugkeert als Paus is hij de aangewezen
man om met kennis van zaken en in rustige bezonnenheid de romeinse
curie aan te passen aan de veranderde omstandigheden van de Kerk.
Gedurende en na de eerste zittingsperiode van het Concilie hebben
kerkelijke en vooral politieke tegenstanders van Montini de publieke
opinie bewerkt om hem te laten doorgaan voor iemand Wien het Concilie niet sympathiek was, want in de debatten hield hij zich afzijdig.
De feiten bewijzen echter het tegendeel. Tegen het einde van de zitting
hebben Montini (5 december) en Lercaro (6 december) gesproken op
verzoek van de Paus, die zich geneerde over het lage peil van de
interventies der italiaanse Vaders (aldus gaat het verhaal), en zij
hebben zulke kritiek geleverd op het aangeboden schema van de Kerk,
dat zij op de Vaders de diepste indruk hebben gemaakt. De interventie
van Kardinaal Lercaro is oorzaak geweest van de recente litteratuur
over de 'Kerk der armen'. Volgens Kardinaal Montini sprak het aangeboden schema over de Kerk te weinig over de persoon van Christus,
doordat het accent was gelegd op het 'lichaam' en niet op 'Christus',
terwijl het woord 'mystiek' verwaarloosd scheen; verder maakte hij er
de Vaders op attent, dat hij in het zeer uitgebreide schema van de Kerk
het woord 'liefde' tevergeefs had gezocht. Vervolgens heeft hij in zijn
wekelijkse brief over het Concilie aan de geestelijkheid en de gelovigen
van zijn aartsbisdom begin december een kritisch geluid doen horen
over de voorbereidingswerkzaamheden: het Concilie mist een centraal
punt en er is Been nauwkeurig omschreven programma. Wel is merkwaardig, dat in de pers zo goed als niet gesproken wordt over de
interventie van Montini van 22 oktober. Het was de eerste dag van
debat en wel over de liturgie in het algemeen. Met de grootste waardering en geheel positief heeft Kardinaal Montini het schema over de
H. Liturgie besproken, omdat dit alle eigenschappen bevat, welke op
het ogenblik vereist zijn. Het schema is pastoraal, het eerbiedigt de
heilige tradities maar staat tevens wijd open voor de problemen van de
hedendaagse Kerk. Het schema is realistisch en durft tot de kern van
de zaak door te stoten. Uitvoerig heeft hij de volkstaal in de liturgie
aanbevolen: een taal die niet verstaan wordt, trekt het yolk van nu niet
aan maar verwijdert het van de Kerk. „De liturgie is immers voor de
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mensen ingesteld en niet de mensen voor de liturgie". Grotere ruimte
moet aan de volkstaal verleend worden, „voorzichtig maar zonder uitstel en zonder aarzeling". Meer decentralisatie is op het ogenblik
vereist en in de postconciliaire commissies moeten ook bisschoppen, die
zieleherders zijn, zitting hebben. Deze interventie is zo belangrijk, dat
zij niet alleen het liturgieschema nog beter heeft gemaakt maar ook
voor de andere schema's een richtlijn had kunnen zijn. Dat Montini
zich tussen 22 oktober en 5 december afzijdig heeft gehouden van de
zeer felle debatten, is begrijpelijk van een man, die rustig overlegt
buiten het rumoer van opgewonden discussies. Gedurende de eerste
zittingsperiode was hij de enige persoonlijke Bast van joannes XXIII
in het Vatikaan, waar hij woonde in het paleis van de Kardinaal-Aartspriester. Groot is zijn invloed geweest in het z.g. rand-Concilie door
persoonlijke contacten en overleg in kleine kring.
Aanvankelijk had men verwacht, dat Paulus VI de tweede zittingsperiode van het Concilie veel later zou doen beginnen (men sprak zelfs
van 8 september 1964) om in de tussentijd het programma degelijk
voor te bereiden, want het is Been geheim, dat de resultaten van het
tweede voorbereidingswerk maar matig voldoen. Toch heeft hij dit niet
gedaan en door te beginnen op 29 september toont hij een wijs diplomaat te zijn. Eerst wil hij de bisschoppen rondom zich verzamelen om
tezamen tot een besluit te komen. In deze tweede zittingsperiode kunnen enkele resultaten bereikt worden, zoals de promulgatie van de
Constitutie over de H. Liturgie. Het voornaamste punt van het Concilie
'De plaats van de Kerk in de wereld van nu' zal wel een nieuwe voorbereidingstijd eisen volgens een geheel andere structuur van commissies. Het onderling conciliaire overleg zal tegen het einde van dit jaar
Montini openbaren als Paulus VI, want volgens een aantekening van
loannes XXIII kan de nieuwe Paus in de eerste dagen zich niet realiseren, wat het zeggen wil Herder van de universele Kerk te zijn, er zijn
weken nodig om te wennen en tenslotte voelt hij zich thuis, alsof hij
heel zijn leven niets anders gedaan had.
Dat Paulus VI werkelijk de mentaliteit van de Kerk van nu bezit,
mag niet in twijfel worden getrokken. Telkens werd de laatste jaren
in Italie de vraag gesteld, wat het 'geheim' of het 'raadsel' is van de
sfinx die Montini heet. Ook in het buitenland is deze vraag doorgedrongen en daar werd zij vaak verkeerd verstaan, omdat haar eigen
milieu ontbrak. In Italie ziet men alles in de politiek, ook de keuze van
een Paus. Daarom blijit men zoeken naar de politieke richting van
Paulus VI volgens de categorieen van rechts-centrum-links en alle
verdere mogelijke combinaties. Ons interesseren deze speculaties niets.
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Vanwege deze politieke onzin heeft het zijn nut te constateren, dat
Paulus VI wat de realiteit van het leven betreft niets van een sfinx
heeft. Altijd is hij ronduit voor zijn mening uitgekomen, ook wanneer
hij wist oppositie uit te lokken. Door zijn tact en steun kon pater Boyer
in 1945 te Rome aanvangen met het centrum 'Unitas' en konden eveneens te Rome de Vrouwen van Bethanie hun werk beginners. Nu vindt
men dat gewoon maar vijf jaar geleden was oecumenisch werken te
Rome een verdachte geschiedenis. Zijn jaarlijkse vastenbrieven zijn
internationaal bekend en tonen zijn belangstelling voor de hedendaagse
vraagstukken: 1958 over de liturgische opvoeding — 1959 over het
Paasmysterie — 1960 over het christelijk gezin — 1961 over de moraliteit — 1962 over het concilie. Na de Pauskeuze hebben italiaanse
bladen er de aandacht op gevestigd, dat in deze boekwerkjes volop en
met instemming franse en duitse auteurs geciteerd worden! De insinuatie is duidelijk en het reit is hoopvol voor een gezonde ontwikkeling
van het theologisch leven in de naaste toekomst.
In Milaan, dat gigantische aartsbisdom van 4 miljoen zielen, heeft
Montini sedert 1954 te doen gehad met de moderne zielzorg. Totaal
heeft hij zich aan zijn bisdom gegeven, slechts by grote uitzondering
ontving hij bezoekers van buiten. Hij bezocht alle parochies, hield een
grote missie van maanden, waarin hij zelf dagelijks het yolk toesprak,
belangrijke organisaties en werken heeft hij opgericht, nog voor zijn
vertrek heeft hij een herziening van het parochiesysteem uitgewerkt.
Wie deze arbeid van 9 jaren van dichtbij mocht volgen, wordt getroffen door twee punten, gelijk ook te Bologna, waar Kardinaal Lercaro
werkt. Van de ene kant een schitterend beginpunt van moderne pastoraal, van de andere kant een schrikbarende toename van de afval der
grote massa. Een Montini en een Lercaro maken zich Been illusies!
De herkerstening moet van de grond of aan opnieuw opgebouwd worden, onder de geestelijken en leken moeten kernen gevormd worden
die open oog voor de realiteit hebben, en verder maar doorwerken met
de schrale hoop, dat op de lange duur het werk succes zal hebben.
Nergens ervaart men zo sterk dat de Kerk buiten het leven staat, als in
Italie. De massa gelooft in het materialisme, het socialisme en het
communisme, terwijl het christendom tot een 'bil-geloof is vervallen.
Zo ernstig is de situatie, dat serieus rekening gehouden moet worden
met de mogelijkheid, dat over vijf jaar het communisme, gesteund door
de Nenni-socialisten, langs legale weg aan de macht komt. Niet alleen
Italie is kerkelijk noodgebied; op zijn sterrbed bad Joannes XXIII extra
voor Zuid-Amerika. Alvorens 22 juni officieel te spreken, heeft Paulus
VI enkele woorden geimproviseerd tot de kardinalen. Hij bedankte het
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H. College, dat het zoveel vertrouwen in hem gesteld had om hem tot
Paus te kiezen. Maar hij was zich de beperktheid van zijn gaven, zei hij,
pijnlijk bewust, terwij1 zijn verleden ambten in de Kerk hem hadden
geconfronteerd met de immense noden en de dramatische vraagstukken
die heden bestaan en waarin de Kerk haar zending moet vervullen.
Onder het uitspreken van deze woorden heeft heel de Kerk aan radio
en televisie iedere trek van zijn gezicht, elke intonatie van zijn stem,
scherper misschien dan de kardinalen, gezien en gehoord. Het werd
duidelijk, waarom deze man, die in de directe omgang met de mensen
buitengewoon hartelijk en meelevend is, Loch zo ernstig is. De moderne
zielzorg heeft hem tot een nuchtere realist gemaakt. Zeker, het evangelische optimisme blijit in Paulus VI voortleven, want de ervaring
met loannes XXIII is voor hem providentieel geweest na de lange jaren
van omgang met de hiEratisch gereserveerde en gedrukte Pius XII.
Maar de ondervindingen, opgedaan te Milaan, hebben hem behoedzaam gemaakt, teruggetrokken en uiterst voorzichtig, hetgeen joannes
XXIII schertsend deed spreken over zijn Hamlet in Milaan.
Het gebed van de christenheid vergezelt Paulus VI, voor wie, nog
Been 66 jaren oud, een lang pontificaat in het vooruitzicht ligt. Veelbetekenend is, dat hij de naam Paulus heeft gekozen om als plaatsbekleder van Christus de Kerk te dienen. In zijn eerste boodschap
citeerde hij de woorden, Welke Sint Paulus van Christus heeft gezegd:
„Hij heeft de Kerk bemind en zich voor haar overgeleverd" (Ef. 5, 25).
Een man die zo gestemd zijn ambt aanvangt, verdient vertrouwen en
aanhankelijkheid zonder reserve en zonder berekening.

Het gemengde huwelijk
in discussie voor het Concilie
W. L. BOELENS S.J. *)

ET interconfessionele gesprek draagt vooral sinds de aankondiging van het Concilie door Joannes XXIII een uitgesproken
irenisch karakter, zolang deze contacten zich op het terrein van de meer
theoretische theologie, de dogmatiek of geloofsleer bewegen. Wanneer
het echter het praktische en intieme terrein van het huwelijk tussen
leden van verschillende confessie gaat raken, wordt de gesprekstoon
tot bij de hoogste vertegenwoordigers van de reformatorische kerken
scherp en polemisch. Het gemengde huwelijk is het pijnlijkste oecumenische probleem van het ogenblik. Dit geldt vooral voor Duitsland,
waar men op het dogmatische vlak de belangrijkste bijdragen tot de
oecumenische theologie levert, doch op het pastorale vlak van het gemengde huwelijk herhaaldelijk fel met elkaar botst. Aan protestantse
zijde wenst men de serieuze eerlijkheid der R.K. Kerk ten aanzien van
de erkenning van de Doop en het christen-zijn der protestanten te
toetsen aan een grotere tegemoetkoming tegenover de protestantse
partner in het gemengde huwelijk dan thans in het kerkelijk recht
mogelijk is 1).
In Duitsland dreigt het gemengde huwelijk tot een nationaal probleem te worden, sinds de zuigkracht der industriesteden en de immigratie van 12 miljoen oostduitse vluchtelingen de confessionele kaart
revolutionair hebben gewijzigd. Er leven veel meer katholieken en protestanten in diasporaverhoudingen, hetgeen, verbonden met de huidige
maatschappelijke openheid op het gebied van arbeid en cultuur, een
grote stijging van het aantal gemengde huwelijken te zien heeft gegeven 2 ). Hiertoe zal hebben bijgedragen, dat men in Duitsland aan
een soepeler praxis in het verlenen van dispensaties gewend was dan
b.v. in Nederland het geval was tot 1955. Daarbij zullen de Lutheranen, vanwege hun soepele kerktucht, minder of fectief tegen het gemengde huwelijk zijn opgetreden dan de Calvinisten in Nederland 3).
Op 47 mil. inwoners telt de Bondsrepubliek 24 mil. protestanten,

H

*) Dit artikel is mede de neerslag van persoonlijke gesprekken over dit onderwerp
met verschillende der geciteerde auteurs, zoals Ernst Kinder, E. Wilkens e.a. Red.

1) P. Brunner, Das Geheimnis der Trennung and die Einheit der Kirche. In:
K. Skydsgaard, Konzil and Evangelium, Gottingen 1962, blz. 168 - 209. Hier blz. 181.
2) Voor de statistische gegevens: P. Ziegler, Die Wirklichkeit der Mischehe. In:
Die Mischehe --- Handbuch fur die evangelische Seelsorge, Gottingen 1959, blz. 61 109. In 1957 gingen 24% der huwende katholieken een gemengd huwelijk aan.
3) B. van Leeuwen OFM, Het gemengde huwelijk, Assen 1959, blz. 50 - 52; 62 - 65.
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21 mil. katholieken en 2 mil. niet-christenen. Bij de volkstelling van
1957 waren bij 40% der huwelijken beide partners protestant, bij 33%
beide partners katholiek en bij 26% gemengd. Van deze gemengde
huwelijken bestond 2/3 uit een katholieke en een protestantse partner.
Men neemt aan, dat 30% van de gemengde huwelijken met een protestantse en katholieke partij uitsluitend voor de burgelijke stand gesloten
werd en dus volgens het huidig geldende kerkelijke recht ongeldig is.
Om de interne problematiek van het gemengde huwelijk kort aan te
duiden, zij er op gewezen, dat statische onderzoekingen in Duitsland
— evenals in Nederland trouwens — hebben uitgewezen, dat echtscheidingen aanzienlijk meer voorkomen bij gemengde dan bij homogene huwelijken (P. Ziegler, blz. 81 ). Het kindertal is bij gemengde
huwelijken doorgaans kleiner dan bij confessioneel-homogene huwelijken (P. Ziegler, blz. 83).
Ook de religieuze opvoeding der kinderen gaat klaarblijkelijk met
grote moeilijkheden gepaard. Ruim 70% der kinderen neemt het geloof
van de moeder aan, onverschillig of deze katholiek of protestant is (P.
Ziegler, blz. 85). Tijdens de eerste jeugdjaren doen zich geen opvallende religieuze krises voor. Maar naarmate het kind ouder wordt, stapelen zich de moeilijkheden op, bij het katholieke kind na de eerste H.
Communie en bij het protestantse kind na de Confirmatie. Op de leeftijd dat het kind in normale omstandigheden een verdieping en bevestiging van zijn religieuze opvoeding ervaart, zien wij bij vele gemengde
huwelijken het tegendeel optreden. In de katholieke zielzorg heeft men
gemerkt, dat de nakomelingen uit een gemengd huwelijk in de derde
generatie veelal totaal van de Kerk vervreemd zijn.
Deze summiere gegevens maken begrijpelijk, dat zowel de katholieke
als de protestantse zielzorgers in het gemengde huwelijk een groot
gevaar voor het geluk en de geloofstrouw van de resp. partners zien en
deze zoveel mogelijk zien in te perken. Wanneer echter de zielzorgers
van beide confessies elkaar bij het gemengde huwelijk ontmoeten en
vanuit de kerkelijke tucht sancties stellen op de kerkelijke inzegening
van het huwelijk en de opvoeding der kinderen, kan het tot ernstige
onenigheid komen. Als voorbeeld hiervan gelde het herdelijke schrijven
van de duitse bisschoppen, op 12 januari 1958 na de bisschopsconferentie van Fulda uitgevaardigd 4 ) over het gemengde huwelijk. Als
antwoord daarop diende een verklaring van de duitse lutherse Bisschoppenconferentie, enige maanden later uitgevaardigd 5 ). Kort daarop ver4) In: Die Mischehe, blz. 315 - 319. Dit schrijven herhaalt in grote lijnen het
schrijven van 1922, ibid. blz. 309 - 315.
5) In: Die Mischehe, blz. 405 - 407.
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scheen in opdracht van de lutherse Bisschoppenconferentie een handleiding voor de zielzorg rond het gemengde huwelijk, opgesteld door
een speciale commissie, welke nog aanmerkelijk scherpere formulerin
gen ter afkeuring van de katholieke leer en zielzorgpraktijken gebruikte 6 ). In dezelfde geest verkeren verschillende bijdragen in het verzamelwerk Die Mischehe, uitgegeven door het Konfessionskundliche
Institut des evangelischen Bundes te Bensheim, dat men in opzet en
werkwijze met het Nederlands Protestants Convent te Utrecht en het
tijdschrift De Protestant kan vergelijken 7).
Het katholieke herderlijke schrijven van 1922 en 1958 kan men in
vier punten samenvatten, waarbij wij de tekst letterlijk aanhalen vanwege het veelvuldige gebruik daarvan in de polemieken:
1. Het R.K. kerkelijke recht Last niet de confessionele vrede aan:
„Ebensowenig wie wir Bischtife mit dieser Warnung, stären die Bestimmungen des kirchlichen Rechtbuches fiber die Mischehe irgendwie
den konfessionellen Frieden. Diese Bestimmungen sind fur die Glaubigen der katholischen Kirche gegeben worden und enthalten nichts, was
Andersglaubige verletzen kann" (1922, o.c. blz. 310). In 1958 geldt de
formulering: „Wer vor der Mischehe warnt, stOrt nicht den konfessionellen Frieden. Auch nichtkatholische Religionsgemeinschaften beklagen die Mischehe. — Wer in der Mischehe lebt, leidet mehr als andere
unter dem Ungliick des gespaltenen Glaubens, oft mehr, als er zu
tragen imstande ist. Wer also vor der Mischehe warnt, hilft vor solchem
Leid und seelischen Konflikten bewahren; er dient dem religitisen
Frieden" (o.c. blz. 315-316).
2. Naargelang men het huwelijk alleen maar in de scheppingsorde
of ook in de sacramentele orde ziet staan, oordelen protestant en katholiek anders over de echtscheiding: „Der andersgldubige Teil lebt in der
Anschauung, dass die Ehe nicht unaufläslich sei, dass er kein Unrecht
begehe, wenn er sich scheiden lasse und wieder heirate, der Katholik
dagegen weiss, dass er gebunden ist und bleibt, solange der andere
Teil lebt" (1922, o.c. blz. 312). Een weinig genuanceerder oordeelt het
schrijven van 1958: „Der katholische Teil glaubt, dass die Ehe sakramental und unauflaslich ist. Der evangelische Teil glaubt nicht an die
Sakramentalitdt und urteilt anders iiber die Unauflaslichkeit. Sind nicht
Protestanten weithin der Meinung, es sei kein Unrecht, sich scheiden
zu lassen und eine neue Ehe zu schliessen?" (o.c. blz. 316).
6 ) Evangelische Mischehenseelsorge, Berlin 19622.
7 ) Die Mischehe — Handbuch fiir die Evangelische Seelsorge (W. Sucker, J. Lell
e.a.). Gottingen 1959.
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3. Het gemengde huwelijk lijdt vaak tot geloofsmoeilijkheden en
ongeloof: „Die Mischehe ist und bleibt nachweisbar die ergiebige
Pflanzstatte der religiosen Gleichgultigkeit, des Zweifels und des Unglaubens- (1922, o.c. blz. 313). In 1958 werd dit argument nader ontleed: „Mitten durch diese Ehen geht ein tiefer religioser Riss. Was
der eine Gatte glaubt und liebt, lehnt der andere ab: die heilige Beichte,
das heilige Messopfer, die heilige Kommunion, die Verehrung der
Heiligen, das Priestertum, das Beten fur die Toten. — Die Religion, die
von Eheleuten gleichen Glaubens als starkste Bindung, als Gliick
hächster Harmonie und tiefer Trost erlebt wird, — sie wird in der
Mischehe als Missklang und Storung empfunden und versinkt mehr
und mehr im Hintergrund" (1958, o.c. blz. 316).
4. De of ficiele dispensatie betekent in de ogen der R.K. Kerk geen
goedkeuring, doch een noodoplossing om erger to voorkomen. In 1922
heet het van de dispensatie: „Sie ist durchaus keine Billigung der
gemischten Ehe, sondern nur eine Duldung' (o.c. blz. 313). In 1958
wordt dezelfde formulering gebruikt en voor het toch verlenen van de
dispensatie aangegeven: "Sie waren vom Sakramentenemp fang und im
Falle des Todes vom kirchlichen Begrabnis ausgeschlossen, und die
Nachkommenschaft ginge dann sicher der Kirche verloren" (o.c. blz.
317 ) .
Het officiele schrijven van de lutherse Bisschoppenconferentie van
5 juni 1958 inzake het gemengde huwelijk betekent een stellingname
tegen het katholieke bisschoppelijke herderlijke schrijven. Ook van
lutherse zijde worden de gevaren van het gemengde huwelijk duidelijk
aangegeven, maar naast de kritiek op de geldende juridische katholieke
bepalingen spreekt uit het protestantse schrijven toch een grotere openheid ten aanzien van het gemengde huwelijk.
1. In het protestantse schrijven wordt gesteld, dat het huwelijk geen
deel van de heilsorde, maar slechts van de scheppingsorde is. Derhalve
is het huwelijk geen sacrament, kan de kerk geen geldigheid aantastende voorwaarden ter sluicing stellen en is het gemengde huwelijk een
waar huwelijk en als ieder huwelijk onontbindbaar (in: Die Mischehe,
blz. 405). In de Handreichung zur Mischehenerkl5rung heet het: „Indem Rom die Ehe der Getauften zum Sakrament erklart, macht sie die
Ehe zu einem Stuck der Heilsordnung. Die Ehe gehOrt aber in den
irdisch-kreatiirlichen Bereich. Das Zusammenleben der Ehegatter hedarf der Heiligung durch Wort und Sakrament. Die Ehe selber aber
heiligt nicht" (blz. 22).
2. Het leven in een gemengd huwelijk kan tot grote onenigheid en
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tot geloofsvervlakking leiden. De deelname aan het kerkelijke leven zal
op een zware proef worden gesteld.
3. Wanneer de echtelieden tot verschillende confessies behoren, zullen zij onontkoombaar met de verschillende kerkelijke tuchtsystemen in
strijd geraken. Hierbij wordt aan de R.K. Kerk het verwijt gemaakt,
dat zij met haar rechtscodex van 1918 — volgens welke een niet voor
een katholieke bedienaar gesloten huwelijk ongeldig is — de interconfessionele situatie verscherpt heeft. Daartegen roept het lutherse
schrijven de protestanten op, hun huwelijk door een protestants bedienaar in te laten zegenen en de kinderen protestants op te laten voeden.
4. Tenslotte wijst het schrijven de weg, waarop men ook in een
gemengd huwelijk tot een eenheid in geloofsbeleving kan geraken:
„Wo Eheleute trotz der Glaubensverschiedenheit gemeinsam auf Gottes Wort hären, das gemeinsame Glaubensbekenntnis der Christenheit
sprechen, gemeinsam das Vaterunser beten, da kOnnen sie auch in
einer solchen Ehe gemeinsam dem Herrn Jesus Christus dienen, auf
dessen Namen sie beide getauft sind" (o.c. blz. 407). De lutherse
bisschoppen vertrouwen, dat deze vrije verkondiging van evangelische
waarden meer uit zal werken dan de strenge rooms-katholieke juridische bepalingen. In de Handreichung zur Mischehenerld5rung wordt
echter aangegeven, dat men aan gemeenteleden, die akkoord gingen
met een katholieke huwelijksinzegening, de deelname aan het Avondmaal dient te ontzeggen. Ook kan zo iemand geen ambten in de gemeente meer uitoefenen (blz. 28 - 29). Ook van lutherse zij de raadt
men aan, de belofte tot protestantse kinderopvoeding schriftelijk vast te
laten leggen (blz. 32).
Al erkent men ook met het katholieke en protestantse herderlijke
schrijven, dat het gemengde huwelijk niet het geschikte terrein voor
een oecumenische ontmoeting is, omdat er een intieme eenheid beleefd
moet worden waartoe elementaire voorwaarden ontbreken, lijkt het
toch — gezien het hoge percentage gemengde huwelijken — een
onontkoombare noodzaak, te zoeken naar een dragelijk-opene juridische mogelijkheid daartoe. Van de Katholieke Kerk, en met name van
haar Concilie, dat een tolerante aanpassing van het kerkelijk recht aan
onze pluriforme maatschappij in onderzoek heeft, verwacht men hier de
eerste stap. De vraag is hier, wat de R.K. Kerk in haar huwelijkswetgeving — vanuit haar sacramentele theologie, waaruit iedere juridische
en moralistische praxis voort moet komen — onopgeefbaar moet verklaren en in welke richting een soepeler gedragslijn voor de zielzorg
gezocht moet worden. Enige der in de laatste tijd geopperde suggesties
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zouden we hier aan willen duiden. Deze suggesties zullen rekening
moeten houden met en bouwen op de verworvenheden der hedendaagse theologie.
In het gesprek met de Reformatie over het huwelijk, en vooral over
het gemengde huwelijk staat, zoals we gemerkt hebben, steeds het
sacramentele karakter in het middelpunt. En dit terecht. Want wanneer de R.K. Kerk het sacramentele karakter van het huwelijk tussen
christenen verkondigt, heeft dit niet slechts een hogere waardering van
die instelling en een bekrachtiging van de huwelijksband tot gevolg.
Deze belijdenis heeft juridische consequenties. Want indien het huwelijk een sacrament is, heeft het een bij uitstek kerkelijk karakter en
dienen de partners elkaar het sacrament niet in individualistische afgeslotenheid toe. En daar de Kerk wezenlijk een zichtbare en dus juridisch bepaalbare gestalte bezit, deelt ook het huwelijk in deze juridisch
bepaalbare zichtbaarheid. Daarmede is in principe de macht en de
plicht van de Kerk gegeven, het huwelijk door juridische bepalingen te
eren en te beschutten 8).
Daarmede is nog niets gezegd over de aard en de grenzen dezer
bepalingen, al kunnen we van te voren stellen, dat onze oecumenische
diasporasituatie haar stempel op de vorm en de reikwijdte der bepalingen zal moeten drukken. Op dit punt van de juridische beveiliging van
het huwelijk is tot op zekere hoogte een gesprek met de Reformatie
mogelijk, waar men eveneens de noodzaak van een kerkelijke leer- en
leeftucht ziet, al kan men deze niet zo gemakkelijk ecclesiologisch
funderen.
Moeilijker wordt dit gesprek, wanneer het gaat over het huwelijk als
teken en bron van genade, dat voor de christelijke echtelieden floodzakelijk is om hun staat volgens het Evangelie te kunnen beleven.
Voor de Reformatie is het huwelijk stellig een teken van de lief de van
Christus voor de Kerk, volgens Ef. 5, 22 - 32. In het huwelijk kunnen
de christenen de liefdesverhouding tussen Christus en de Kerk repraesenteren en beleven. Niet slechts de huwelijkspartners maar ook het
huwelijk als instituut wordt door Paulus christologisch, in Christus
gezien. Toch weigert ook een oecumenisch theoloog als Ernst Kinder
aan het huwelijk een sacramenteel karakter toe te kennen. Het huwelijk
staat in een enge verhouding tot de genadeorde, maar is geen genademiddel, geen kerkelijk heiligingsgebeuren, dat als zodanig tot een christelijk liefdeleven in staat stelt. „Het omgekeerde is veeleer het geval.
Het huwelijk heeft de heiligende kracht van de goddelijke genade in
8 ) Voor het juridisch-kerkelijk karakter der sacramenten: P. Smulders S.J.: Sacramenten en Kerk ---- Kerkelijk recht, Kultus, Pneuma. In: Bijdragen 17 (1956) 391-418.
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Jesus Christus nodig. Niet door het huwelijk maar in het huwelijk komt
de verlossingsgenade en heiligingsgenade van Jesus Christus" 9).
Hoewel hier een verblijdende toenadering tot de katholieke theologie
merkbaar is, blijft ook Ernst Kinder in feite bij Luthers overtuiging,
dat het christelijke huwelijk in zich een saeculiere aangelegenheid is:
ein weltlicher Stand. Christus heiligt het huwelijk, maar de huwelijkssluiting zelf is geen heilig kerkelijk gebeuren: er is geen wezenlijk
onderscheid met het huwelijkscontract tussen heidenen.
Er ligt dus een ecclesiologisch onderscheid ten grondslag aan het
huwelijksdebat van het katholicisme en de reformatie, daar het katholicisme in het huwelijk een specifiek-kerkelijk gebeuren ziet, als christenen zich op grond van hun doopsel onder de of ficiele assistentie van
de kerkelijke bedienaar in de echt verbinden. Het valt de reformatorische christenen moeilijk, deze theologische visie op de kerkelijke aard
van het huwelijkscontract als fundament en voor-waarde tot wettelijke
regeling te waarderen. Men gaat er te vlot toe over, de juridische
bepalingen en sancties in functie van heerszucht uit te leggen. Van de
andere kant is het de reformatie niet mogelijk, er met dezelfde intrinsieke consequentie een liturgische en juridische regeling tegenover te
stellen. De kerkelijke inzegening kan men daar als wenselijk en zeer
zinvol, doch niet als noodzakelijk urgeren.
De vraag blijft echter, of de katholieke Kerk inzake het gemengde
huwelijk, zonder lets van haar geloofsovertuiging prijs te geven, een
grotere juridische souplesse en tegemoetkoming ten opzichte van de
reformatorische verantwoordelijkheid kan realiseren. Men verwacht
hier iets van het Concilie, waar men een aanpassing van het kerkelijk
recht op het program heeft geplaatst. Door drie voorbereidende commissies is het gemengde huwelijk besproken. Door de theologische
commissie in het schema over huwelijk en gezin, door de commissie
voor de sacramenten in het schema over het huwelijk en door het
Secretariaat ter bevordering van de Eenheid in het schema over de
tolerantie. Geen van deze schemata kwam in de eerste zittingsperiode
ter sprake. Voor de tweede zittingsperiode is een gemengde commissie
belast met de samenstelling van een nieuw concept, waarop de reacties
afgewacht moeten worden 10).
1. De kern van de kerkelijke wetgeving inzake het gemengde huwelijk rust op de onderscheiding tussen het huwelijk van een katholiek
9) Ernst Kinder, Die Ehe. In: Die Mischehe, blz. 9 - 35. Citaat: blz. 29. H. Thurian,
Mariage et Celibat, Neuchatel 1955, blz. 32 36.
10) Do-C (Docurnentatie Centrum Concilie) No. 53 (27 mei 1963), blz. 1 2.
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met een niet-katholiek gedoopte (het confessioneel-gemengde huwelijk
— mixta religio) en het huwelijk van een katholiek met een ongedoopte
(disparitas cultus). Het confessioneel-gemengde huwelijk wordt door
de Kerk verboden zonder dat daardoor direct de geldigheid aangetast
wordt. Zij houdt daarbij vast aan Naar leer, dat het huwelijk van twee
christenen op grond van hun Doop een sacrament is. Het huwelijk
van een katholiek met een ongedoopte daarentegen is verboden op
straffe van directe ongeldigheid. Dat huwelijk is nooit — ook niet na
verlening van dispensatie — een sacrament. Door deze regeling is in
principe — op basis van de erkenning van de buiten de R.K. Kerk
toegediende Doop — het confessioneel-gemengde huwelijk hoger gewaardeerd dan het huwelijk met een ongedoopte partner.
Het grootste en met steeds meer klem door de reformatie geuite
bezwaar richt zich echter tegen het feit, dat deze hogere waardering
van het confessioneel-gemengde huwelijk praktisch niet volgehouden
wordt. Sedert de invoering van het nieuwe kerkelijk wetboek in 1918 is
het confessioneel-gemengde huwelijk n.l. zonder uitzondering volgens
kerkelijke beslissing ongeldig, indien het niet in de kerkelijke vorm
wordt gesloten, d.w.z. niet wordt ingezegend door een katholieke
bedienaar op de belofte van een katholieke opvoeding der kinderen
(cc. 1099 en 1061). Feitelijk wordt hiermede heengezien over de Doop
der niet-katholieke christenen en over onze sacramenteel in Christus
gefundeerde oecumenische eenheid.
De Reformatie verwacht allereerst op dit punt een herziening van het
kerkelijk recht, een herziening die in principe mogelijk is, daar voor
1918 in vele landen het confessioneel-gemengde huwelijk onvoorwaardelijk geldig was, zij het ook zwaar verboden. Ook in katholieke
publikaties hoort men meerdere malen wensen in deze richting. Het
duitse episcopaat is in de laatste jaren, tot nu toe zonder resultaat,
meerdere malen over een dergelijke verandering in de juridische praxis
benaderd.
Het blijft echter problematisch, of het gezamenlijke episcopaat een
verandering in de voorgestelde zin zal aanvaarden, zij het voor de
gehele Kerk, zij het voor de kerkprovincies in diasporasituatie. De
codex van 1918 heeft na een moeilijke ontwikkeling (het Concilie van
Trente besloot in 1563 bij het Dekreet 'Tametsi' tot de verplichting van
de kerkelijke huwelijksvorm over to gaan, doch kon dit niet overal
urgeren; in 1741 maakte de 'Declaratio benedictina' een of ficiele uitzondering op de vormplicht voor Nederland en enkele andere gebieden;
de constitutie 'Provida' van 1906 bracht een uitzondering op de vormplicht voor Duitsland) eindelijk een uniformiteit en overzichtelijkheid
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gebracht, die slechts ten koste van grote praktische moeilijkheden
ongedaan kan worden gemaakt. Het bezwaar, van katholieke zijde wel
naar voren gebracht, dat met het wegvallen van de vormplicht op
straffe van ongeldigheid een belangrijke sanctie tegen het gemengde
huwelijk zou verdwijnen, kan minstens voor Duitsland niet hoog aangeslagen worden, daar het percentage gemengde huwelijken daar ook
onder de huidige remmingen zeer hoog ligt. Men zou daarbij kunnen
opmerken, dat de pas sinds korte tijd vigerende uniforme wet niet het
verwachte resultant heeft gebracht en dus ongedaan zou kunnen worden gemaakt. Daarbij: het uitgangspunt van de uniforme regeling van,
Trente gold niet het gemengde huwelijk, doch de clandestiene huwelijken binnen het katholieke kamp zelf.
Tegen de handhaving van de vormplicht pleit tevens, dat zij in onze
maatschappij met sterke scheiding van kerk en staat de oorzaak is van
een discrepantie tussen de kerkelijke en staatsrechtelijke rechtsorde.
Een kerkelijk gezien onwettige samenleving kan voor de staat een met
alle eer en recht omgeven wettig huwelijk betekenen. Enkele staatsrechtelijke processen van de laatste tijd (het geval 'Haarlem')) hebben
ons het nadeel daarvan beter leren besef fen.
Tenslotte gelds een oecumenisch-theologisch bezwaar: treedt bij de
vormplicht met de sanctie van ongeldigheid niet een identificatie van
kerkelijk en goddelijk recht op, welke op reformatorische christenen
onontkoombaar de indruk van machtsusurpatie moet maken? 11).
2. Het tweede bezwaar van de reformatie richt zich tegen de codexbepalingen, die, met voorbijgaan van de verantwoordelijkheid van de
protestantse partner, het geloof van de katholiek en de katholieke opvoeding der kinderen pogen to beschutten.
Het gevaar van geloofsvervlakking en geloofsverzaking worden door
de statistieken onmiskenbaar duidelijk gesignaleerd. Het is vanzelfsprekend dat de codex en de bischoppelijke brieven daartegen waarschuwen. Doch kan men vanuit onze oecumenische situatie niet een
opener formulering kiezen, welke uitdrukkelijk rekening houdt met de
goede wil en de eigen verantwoordelijkheid van de protestantse partner? Zou deze irenische formulering niet theologisch beter verantwoord
en zielzorgelijk effectiever kunnen zijn?
De codex Beef t, vanuit het katholieke kerkbegrip bezien, terecht aan,
dat een confessioneel-gemengd huwelijk bij goddelijke wet verboden
11 ) Voor het geheel van deze problematiek: Het gemengde huwelijk als oecumenisch vraagstuk. In: Do-C, Nos 53 r 55 (27 - 30 mei; 3 juni 1963). Aan opzet en

gegevens herkent men de hand van Dr. B. van Leeuwen O.F.M.
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is, indien voor de katholieke partij een groot gevaar van geloofsafval
dreigt (c. 1060: perversionis periculum). Het doet echter vreemd aan,
dat het verbod tot een huwelijk met buitenkerkelijke katholieken milder
uitgedrukt wordt (c. 1065 § 1: 'absterreantur' tegenover c. 1060: 'seve
rissime Ecclesia prohibet'). De wel eens gehoorde bewering, dat een
huwelijk met ongedoopten minder streng wordt gediskwalificeerd dan
een huwelijk met niet-katholieke christenen, is onjuist, daar de cc.
1060 - 1064 over de mixta religio ook voor de disparitas cultus gelden
(cfr. c. 1071). Het is begrijpelijk, dat men hier fijnere nuanceringen
wenst.
De bepaling van c. 1062, dat de katholieke partij op discrete wijze
(prudenter) tot de bekering van de niet-katholieke partij dient bij te
dragen, wordt door de reformatie voortdurend uitgelegd in de zin van
onverantwoordelijk proselitisme. Onder hetzelfde oordeel valt c. 1061
§ 1 ad 2: de niet-katholieke partij moet (schriftelijk) beloven, niet te
zullen werken op een geloofsovergang (perversionis periculum) van de
katholieke partner, en met de katholieke partij samen te werken aan de
katholieke Doop en opvoeding der kinderen. Ook van katholieke zijde
wordt herhaaldelijk bezwaar gemaakt tegen deze eenzijdige bepalingen,
hoewel we eerlijkheidshalve moeten opmerken, dat de protestantse
pastorale praxis in dezelfde richting gaat 12).
Zonder jets aan de theologisch-noodzakelijke aanspraken van de
'una romana catholica' of te doen, die zich als de Kerk van Christus
moet bekennen in een vorm zoals Been reformatorische kerk dit legitiem
vanuit haar eigen theologie kan doen, zal de wetgeving zich bij de
nieuwe oecumenische situatie moeten aanpassen. Ook katholieke theologen en juristen maken bezwaar tegen de uitsluitende bescherming
der rechten van de katholieke partij zonder enige vermelding van
rechten van de niet-katholieke partij. Volgens de cc. 1061 en 1062
mag de niet-katholiek de geloofstrouw van zijn partner niet in gevaar
brengen, terwijl daarentegen de katholiek het uitdrukkelijk bevel ontvangt, tot een overgang naar de R.K. Kerk bij te dragen.
Hoewel een overgang naar de katholieke Kerk steeds tot de wensenswaardige mogelijkheden en soms tot plicht dient te behoren, zal
het uitgangspunt van de wet het wederzijdse respect voor elkaars
geloofsovertuiging moeten zijn. Dit respect ligt, naar ons hedendaags
aanvoelen, wel erg diep verborgen onder het 'prudenter curare" van
c. 1062. Het probleem van de bekering — bij een reformatorisch chris12 ) Vgl. het lutherse bisschoppelijke schrijven in Die Mischehe, blz. 407; Evange
lische Mischehenseelsorge --- Handreichung, blz. 28 - 29; voor Nederland: Pastoraat
in het gemengde huwelijk (Prof. Dr. A. J. Bronkhorst e.a.), blz. 81.
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ten dient men van 'overgang' te spreken — heeft naar katholieke
overtuiging een aspect van noodzakelijkheid en het mag niet met de
slogan 'proselitisme' tegen oecumenisme uitgespeeld worden. Doch de
bekering/overgang is zo eng met persoonlijke verantwoordelijkheid en
goddelijke roeping verweven, dat er niet zo gemakkelijk toe aangezet
kan worden als de huidige codex schijnt te suggereren 13).
3. Moeilijker ligt het probleem der katholieke kinderopvoeding
(cautiones). Deze dient de niet-katholiek uitdrukkelijk te sauveren in
c. 1061. Ook dit onderdeel van de kerkelijke wet, opgevat als een algemene rechtsregel, wordt door de protestantse kerken onaanvaardbaar
geacht en strijdig met het geweten van de niet-katholiek. Daar zij zelf
echter even stellig een protestantse opvoeding der kinderen eisen, soms
op straffe van uitsluiting van ambten en avondmaalsviering, schijnt hier
weinig uitzicht op een vergelijk te zijn. Het lijkt n.l. geen oplossing,
de confessionele opvoeding geheel aan de vrije keuze der ouders over
te laten, of de kinderen voor een deel katholiek en voor een deel protestant op te laten voeden. Even onmogelijk lijkt het wel eens geopperde voorstel, de kinderen aanvankelijk algemeen-christelijk te laten opgroeien en de confessionele keuze op latere leeftijd aan henzelf over te
laten. Want de onoplosbare vraag is, wat men onder algemeen-christelijk dient te verstaan.
Indien de niet-katholiek het bereiken van het heil binnen het katholieke christendom wezenlijk in gevaar gebracht acht en zijn eigen
confessie als enige heilsweg ziet, zou hij niet tot een gemengd huwelijk
met katholieke voorwaarden over kunnen gaan zonder zijn geweten te
belasten. VOOr deze beslissing kan hij echter bedenken, dat hij als
reformatorisch christen mede de christelijke levenshouding van zijn
kind bepaalt op een wijze, die volledig met zijn belofte tot medewerking
aan de katholieke opvoeding te rijmen is. Zoals de reformatorische
theologie en geloofsbeleving op het kerkelijke vlak een verrijking van
het katholieke christendom betekenen kan, kan een protestantse ouder
op het gezinsvlak het katholieke geloofsbezit van zijn kinderen verrijken door de inbreng van vele specifiek-reformatorische waarden. Misschien zou bij de nieuwe codificering in deze geest op de mogelijkheden
en rechten van de niet-katholieke partner bij de opvoeding gewezen
kunnen worden.
4. Als laatste punt van discussie noemen we het bezwaar tegen de
totale uitsluiting van de protestantse bedienaar bij de katholieke huwe13 ) K. Rahner, Einige Bemerkungen fiber die Frage der Konversionen. In: Schrif
ten zur Theologie, Bd. V, blz. 356 378.
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lijksinzegening. Volgens c. 1063 is iedere liturgische assistentie van de
protestantse bedienaar (voor, tijdens en na) naast de katholieke plechtigheid verboden.
Ook indien de nieuwe codificering uit juridische en sacramenteeltheologische overwegingen vast zou houden (op straffe van ongeldigheid) aan de katholieke huwelijksvorm, zou zij een minder exclusieve
en autoritaire regeling kunnen tref fen, om recht to doen aan onze
oecumenische situatie. Men zou een vorm kunnen zoeken, waarin de
niet-katholiek en zijn kerkgenootschap meer ingeschakeld worden, opdat zij hun toezeggingen met meer lief de gestand doen.
Volgens reformatorische opvatting is het huwelijk geen sacrament
en heeft de kerkelijke zegening geen constitutieve functie: de reformatie
kent in princiep geen kerkelijke huwelijksvorm. Derhalve concurreert
de protestantse inzegening niet met de katholieke; zij liggen op een
verschillend vlak 14).
Omdat de protestantse en katholieke partner, bij goede voorlichting,
in de reformatorische zegenbede geen kerkelijke huwelijksvorm kunnen
zien, zou een toelaten van deze zegenbede geen sacramentele 'communicatio in sacris' in strenge zin betekenen. Deze zegenbede betekent
slechts gebed nã sluiting van het huwelijk.
Daar dit wederzijds gebed, ook in interconfessionele samenkomsten,
tot het oecumenische teken van onze tijd behoort — zij het ook, dat men
waakzaam moet zijn tegen geloofsnivellerende tendenzen — kan ook
de huwelijkssluiting met het gebed van een niet-katholieke bedienaar
onze oecumenische tijd tekenend uitdrukken.
14 ) Otto Karrer, Die Mischehe in seelsorglicher Betrachtung. In: Seelsorge 12
(1961) 213 222. F. Biot 0.P., Les marriages mixtes en Allemagne. In: Istina 7
(1960) 233 246. G. Reidick, Die Mischehe Stein des Anstosses ztvischen den
Konfessionen. In: Una Sancta 16 (1961) 212 - 226. Belangrijk is de kritische publikatie van de specialist voor het gemengde huwelijk aan de Kirchenkanzlei van de
VELKD, Oberkirchenrat E. Wilkens, Das Mischehenproblem als 61cumenische Auf
gabe. In: Pastoralblatter 100 (1960) 557 r 578.

Henry van de Velde
(Inopportune overwegingen)
K.-N. ELNO

T WEEMAAL

verkeek Belgie de kans om Henry van de Velde
(1863 - 1957) — wegbereider van de moderne stijl in de vormgeving — voor zich te behouden en zich in de zuigkracht van zijn
uitzonderlijke vitaliteit te laten meevoeren naar zeldzame mogelijkheden van culturele ontplooiing. Bij de eeuwwisseling vertrok hij voor
de duur van een kwarteeuw naar Duitsland (en Zwitserland en Nederland) zonder dat het vaderland zich daarover bekreunde. Kort na de
jongste oorlog week hij definitief uit naar Zwitserland en de landgenoten schijnen het niet te hebben bemerkt.
1963, nu, wordt ons penitentiejaar. We maken het allemaal weer
goed met krant- en tijdschriftartikelen, radio- en tv-uitzendingen en
— op of ficieel niveau — tentoonstellingen. En zulks omdat, ware de
man nog taaier geweest, hij dit jaar zijn honderdste verjaardag had
molten vieren. Er zijn zo van die naties die ronde getallen nodig hebben
om zich te doen gelden of om het geweten zuiver te stellen.
Evenwel, als wij rehabiliteren, dan doen we het met passie. Het
laatste gaatje dat we in ons openbaar geestesleven met panegyriek en
veneratie kunnen vullen, krijgen we luchtdicht. De naam Henry van de
Velde, ofschoon een onomastieke banaliteit, weerklinkt thans in alle
toonaarden en doet onder menig ignorant hoofd een vervaarlijke keel
zwellen.
Zo zijn we naarstig bezig de vereerde een derde keer te missen,
ditmaal grondig en wellicht onherstelbaar. Want inhoudsloze integraties van namen en termen zijn fatale vergissingen; eenmaal voldongen,
doen ze een warnet van misverstanden en ongerijmdheden ontstaan dat
zelfs aan archeologische, filologische, juridische en theologische puzzelaars een aanval van gezond verstand bezorgt. En dit staat te gebeuren
met als inzet een persoonlijkheid die postuum een zinniger lot verdient.
Er is een niet te verwaarlozen excuus: ook voor hen die zich in het
struikgewas van architectuur, vormgeving en beeldende kunsten staande kunnen houden, is deze nochtans extraverte wereldburger altijd min
of meer een onbekende gebleven. Niet alleen in zijn onverschillig
geboorteland, ook bij de a.h.w. reflexief op rehabilitaties ingestelde
Duitsers ( die hem tot in eeuwigheid van dagen zullen trachten te

1022

HENRY VAN DE VELDE

adopteren). Men prijst hem maar men kept hem niet. Hij werd gemonumentaliseerd, nooit bestudeerd. Vaak lijkt het of zijn verheerlijking
niets anders is dan een piteuze compensatie voor een maatschappij die
weet dat ze voortdurend faalt in haar creatieve, vormgevende taken.
We hebben dan ook van dit „van-de-Velde-jaar- (zoals men het
familiair en vergenoegd noemt) niets consistants te verwachten. De
euforie zal concentrisch toenemen en enkele trage fracties van de intellectuele middenstand aantasten. Mocht zich het wonder voordoen dat
de wijsheid in onze constellatie binnenbreekt, dan zullen we versteld
staan van de urgentie van enig kritisch onderzoek zijner ideeen en
werken. Met ziilk een soort van eerbetuiging — de enige die hem
past — moet nog het allereerste begin gemaakt worden. We kunnen
niet eens vermoeden welke verrijking van inzichten in zin en betekenis
van het twintigste-eeuwse design uit zo een studie te halen is en in
hoeverre de gestalte van deze „vader- er meer zichtbaar door wordt in
het panorama der vrije en gebonden kunsten, — meer zichtbaar en
in juistere proporties te begrijpen.

Maar dat zal een zware karwei worden.
Heeft ooit iemand, over zichzelf schrijvend en sprekend, zo behendig, bijna eigengereid, met verstrengelingen van nuchtere en gevoelerig of lyrisch geinterpreteerde waarheden op zijn historiografen geanticipeerd als Henry van de Velde? Had hij dit kleingeestig en met
bekrompen berekening gedaan, hij zou zichzelf verminderd en ons
oordeel vergemakkelijkt hebben. Toch heeft hij, niet volkomen onbe
wust, de nimbus van zijn epochemachend leven trachten te bestendigen — over zijn stoffelijk eindpunt heen en ongenaakbaar voor de
accentverleggingen der artistieke en ideele evolutie.
Wat daarin aan argwanende of al te frugale toeschouwers als een
trek van zelfingenomenheid en opgeschroefde egocentriciteit kan voorkomen, is feitelijk niets anders als de kern van wat hijzelf als een quasi
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tragisch noodlot moet hebben aangevoeld: hij had een zending 1 ) en hij
heeft daarin zo hartstochtelijk geloofd en er zich zo consequent, tot bij
de grens van traumata naar gedragen, dat hij alles van zichzelf, alles
wat hij dacht, schreef, ontwierp en vervaardigde en alles om hem
heen met die zending heeft vereenzelvigd. Slechts met zijn allure,
temperament en moed kon gewaagd worden de historiciteit en onsterfelijkheid van die zending (en dus van de eigen figuur) te bepleiten
zonder het gevaar van het ridicule te lopen. Doch er wordt meteen
door aangetoond dat hijzelf voor het grootste deel de oorzaak is van
het huidig gedweep waarin zijn betekenis vervaagt naarmate ze wordt
uitgebazuind.
Dat Henry van de Velde als de pionier en exponent van de twintigste-eeuwse vormgeving dient beschouwd, is een mythe waarin meer
geloofwaardigheid steekt dan in de nauwkeurigste notariele acte.
Ontelbaar veel in de chronologie van zijn voordrachten en geschriften
— en nog meer in de synthetische kracht waarmee ze de simultanelteit
van toestanden en verschijnselen beheersen — wijst daar op. Allerlei
details in zijn levensloop eveneens. Doch men zou de waarde en de
abondante verscheidenheid der hedendaagse vormenwereld en het verruimde levensgevoel dat daaraan ten grondslag ligt, onderschatten
indien men ze naar het behaaglijk recept der legendevorming zou
verbinden aan een sterveling, hoe groot diens formaat ook mope geweest zijn. Zelfs met toevoeging van voorpostvechters zoals Frank
Lloyd Wright, Le Corbusier, Gropius, Oud, Rietveld, e.a. blij ft dat
altijd nog een illusionistische onderneming.
De stijl die in onze jaren enigszins zijn „maatschappelijk gezichtbegint te krijgen en immer duidelijker door een substantiéle inhoud
wordt gevoed, is de geestelijke vrucht van een grootse tijdsverschuiving
waarin sociale, technische en mentale vernieuwingen, naast menige
andere, determinerend hebben gewerkt. Hij kan slechts zeer (ragmentair (en dan nog telkens in onderling verschillende facetten) met het
werk van een paar dozijn sterke creatieve individuen geassocieerd
worden. Rietveld, bij voorbeeld, heeft veel minder, doch ook andere
waarden uit de levensstromingen van onze eeuw in zijn bewustzijn
getrokken en positief gereflecteerd dan Le Corbusier.
Merkt men dan Loch steeds opnieuw de neiging om Henry van de
Velde of te zonderen als initiator en dominerende richtingwijzer der
moderniteit in bouwkunst en vormgeving, dan komt dit waarschijnlijk
omdat wij nog voortdurend moeite hebben om aan de bezwerinq van
1 ) In zijn Geschichte meines Lebens, Munchen, 1962, blijkt de formulering „meine
Mission" refrein en Leitmotiv.
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zijn apostolaatsbelevenis en haar communicatieve aandrang te ontkomen. Hij sprak een aanvurende, meeslepende taal en hij sprak ze
telkens op het moment dat ze kon klinken met het voile effect van
oorspronkelijkheid. Nagenoeg zijn hele leven lang heeft hij snel, snedig
en, ofschoon in heldere visie, met a.h.w. benevelende tonaliteiten geformuleerd wat in de wereld van het bouwen en ontwerpen in de lucht
hing. Hij deed dit zelfverzekerd, met seigneursgebaren, rustig vertrouwend op zijn paalvaste overtuiging-van-het-ogenblik, met een groot
geloof in de kansen op een schonere wereld en met een iets te theoretiserende, doch ongeveinsde mensenliefde. (Men kan zich inbeelden
dat deze kant zijner persoonlijkheid op de grote politici met wie hij
bevriend of in relatie is geweest, bijzonder indruk heeft gemaakt).

We zullen nochtans met deze heraut moeten afrekenen.
De waarheden die hij heeft verkondigd en de inzichten die hij met
zwier tot destijds zeer deugdelijke programmaschetsen heeft samengebracht, kunnen niet meer helemaal de onze zijn. Ze zijn verdoft,
onbruikbaar of te schraal geworden.
Zijn aanklachten tegen de stijlloosheid en verstikkende wansmaak
van een verburgerlijkte, iets of wat laffe negentiende eeuw verwoorden
wij vandaag omzichtiger en uiteraard meer gedetacheerd. Zijn hymnen
aan techniek en industrie lijken nu nauwelijks minder romantisch dan
die van Henri de Saint-Simon en het is niet uitgesloten dat ze barvervelend klinken in de oren van de talrijken onder onze tijdgenoten
voor wie de industriele technologie een vanzelfsprekende, gewaardeerde realiteit is doch ook menselijke problemen stelt welke vooralsnog
onoplosbaar schijnen.
Hij is een der eersten geweest die opkwamen voor een overlegde
vraagstelling naar de functionele zin van een gebouw of een voorwerp.
Wie daar geen erkentelijkheid voor over heeft, weet niets van de
stompzinnige onwezenlijkheid waardoor nog zoveel goederenproduktie

Zittneubelen ontworpen tassel, 1900 en 1914

De rignetten bij dit artikel zijn alle ran Henry ran de l'elde

E. Munch, Henry ran de Velde. Litho 1906

Werkbundtheater, Keulen, 1914
Ontwerp voor de Linkeroever, Antwerpen, 1926
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— en interieurs — wordt geteisterd. Het functionalisme zag hij echter
— na zijn eerste periode, van Morris-bewondering tot Jugendstil —
volstrekt geintegreerd in een rationele vormconceptie, en op dit punt
wenst de tweede helft van de twintigste eeuw hem niet meer te volgen.
De rationeel-functioneel voortreffelijke obj ecten en ruimten beginnen
wij allengs meer en meer als bijzonder liefdeloze uitkomsten van harde
rekensommen te haten. Wat hij als „vemunftgemasse Schanheir
consacreerde, gaat ons stilaan kregelig waken, — het verlangen naar
een transrationele schoonheid, naar een transcendentale opvanging van
vervoerde, aardse menselijkheid schijnt in onze tijd ankerplaatsen te
zoeken in meer dan êên creatieve geste.
Toch zit er een vertederend misverstand in van de Velde's stormachtige kruisvaart voor more brains (hij miste de bedaardheid van zijn
jeugdvriend August Vermeylen). Terwijl hij ergens met ontwapenende
goede trouw verklaart: „Ruskin en Morris verjoegen de lelijkheid uit
's mensen hart. 1k uit zijn intellect", terwijl hij zichzelf in talloze publikaties wijsmaakt een rationalist te zijn, gulpen de impulsen en automatismen uit al zijn betogen, barst zijn hele levenswerk van spontaneiteit
en blijkt uit zijn memoires dat hij bij de veelvuldige irrationele verrassingen en situaties in zijn bewogen bestaan telkenmale wegsmelt van
dankbaarheid of louter trillende menselijkheid. Ware hij niet zulk een
gevoelsrijk, irrationeel voortgestuwd mens geweest, hij had niet zoveel
bijgedragen tot de toenadering tussen rede en kunst.

Aan deze wending van gedachten moet het eenieder die het architectonisch en design-werk van Henry van de Velde kent, een beetje
droef te moede worden. De fijne sensibiliteit waarvan hij heeft blijk
gegeven in zijn vruchtbare publicistiek, het scherp verstand waarmee
hij zijn tijd en tijdgenoten heeft gadegeslagen, de genialiteit waarmee
hij de latente groei van een nieuwe vormencultuur heeft waargenomen,
het - hoge zedelijke peil van zijn levenshouding en de omvademende
62
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aandrift van zijn gevoelsleven, — het heeft dus allemaal niet gebaat
waar het erop aankwam dingen te maken, huizen, meubelen, schepen,
treinen, serviesgoed, wandkleden, schilderijen, tafelcouverts en boekbanden? Van de Velde is een begaafd, misschien een veelzijdig maar
stellig geen groot ontwerper geweest.
Het plan van zijn Werkbundtheater te Keulen (1914), ten dele ook
het Kriiller-Muller-Museum op de Hoge Veluwe, enkele meubelen,
vooral rietzetels, textieldessins en tafelcouverts, en vooral typografische
vignetten en sieraden zullen wel blijvend getuigen voor zijn talent; heel
veel ander werk, inzonderheid architectonisch, houdt geen stand. Merkwaardig genoeg behoren de meeste van zijn geslaagde verwezenlijkingen tot de Jugendstil (waaraan hij later, als progressief rationalist, niet
meer herinnerd wilde worden). Wellicht is hij in wezen nooit iets
anders dan een „omamentalisr geweest, maar in de gunstige zin des
woords. Hij bezat een subtiele zin voor lineaire krachtwerkingen in een
tekening en hij vermocht ze op te roepen uit menig materiaal en als
immanent in de beginselen van een gebruiksvorm te herkennen.
Op de vraag naar zijn veelzijdigheid (welke tak van de vormgeving
heeft hij niet beoefend?) zal studie nog het antwoord moeten leveren.
Men kan eraan twijfelen. Dikwijls heeft men de indruk dat hoof dzakelijk zijn „zendingsbeser, zijn vitaliteit, zijn heimwee naar de ontmoeting aller kunsten en de wil om zijn opvattingen te demonstreren hem
hebben aangezet om zo overweldigend, bijna acrobatisch in de breedte
te werken. De innerlijke creatieve behoefte is meestal onduidelijk.
Men kan zich in dit verband afvragen of zijn bewonderaars niet uit
schroom voor ontluisterende ontdekkingen verzuimen, dieper in te gaan
op de intrinsieke eigenschappen van vele zijner ontwerpen. Hoe is het
anders mogelijk heen te kijken over de vormparalogie waarin hij met
zijn serviezen en vazen in keramiek en porselein verloren liep? Zijn
kannen en schotels heeft hij klaarblijkelijk louter tekenend bedacht,
nooit uit de volheid van hun materie en haar behandelingsnormen
geincarneerd. Opgezweept door zijn grote deernis met het stoffelijk lot
van zijn medemensen en door zijn hartroerend verlangen om daarin
harmonie en meteen vrijheid voor geestelijke opgang tot leven te brengen, heeft hij beter dan wie ook gezien dat een melkkan of koffiekop
voor die vrijwording even belangrijk is als een theatervoorstelling, een
concert of een kunstverzameling, — maar er is een perfide, radeloosmakende grenslijn tussen dit in uitbalanceringen gerijpte inzicht en het
paradijselijke, probleemloze gebaar van de in zichzelf voldongen schepping. Slechts de door en door begenadigden stappen onbevangen die
ontogenische fase binnen, niet vermoedend hoezeer verstandelijke con-
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structies de mens naar zulk een buitenlichamelijke lijfsberging kunnen
doen haken en hem er tegelijk kwellend van verwijderd houden.
Dezelfde van de Velde die langs verrukkelijke meanders van ontleding, deductie en overschouwing immer koers schijnt te zetten naar
een haven van ongerepte zekerheid, bijna mystieke onbeweeglijkheid,
lijkt als met verlamming geslagen wanneer hij in bepaalde grondstoffen
de levenshitte van zijn individualiteit concreet naar buiten wil projecteren. Te veel van wat hij vervaardigd heeft words geremd door de
drang naar bewijsvoering en dit doet hem voortdurend de autonome
fenomenen van de stof fen en hun bewerktuiging verwarren en onderschatten. De greepvorm van sommig aardewerk interpreteert hij opvallend metalliek. Het houten handvatsel van een zilveren samovar (omstreeks 1902) vertoont de structuur van het houten steunstel van een
tafel. In handvatsels van zilveren messen of lepels blijkt de glijbaan
van houtguts of steekbeitel tot beklijving gekomen, maar het smeden,
drijven of ciseleren van zilver verwierf er zijn onvervreemdbare expressie niet in. Onder de invloed van zijn ideologische coloraturen hebben
sommigen in de opbouw van zekere zijner meubelen de affiniteiten met
ijzeren bruggenbouw en kapconstructies bewonderd, doch de meester
zowel als zijn verheerlijkers vergaten daarbij dat de geeigendheid van
het hout en zijn specifieke verbindingen tot geheel andere structurele
entiteiten moeten voeren als een uit erts gewonnen, uitgesproken anorganisch materiaal.
ja, zijn veelzijdigheid is dubieus. Misschien zal ooit worden uitgemaakt dat hij zowat zestig, zeventig jaren lang een 'gewezen kunstschilder' is geweest, maar, gewis, dat zal dan zonder ironie gezegd
worden. Want daar komt alweer zijn humane uitmuntendheid aan het
licht. Met verscheidene van zijn generatiegenoten had hij gemeen dat
hij als jongeman de schilderkunst verzaakte om zich door de vorm
geving van gebruiksgoederen 'sociaal nuttig' te maken. Men hoeft geen
psycholoog noch een kenner van de geschiedenis van het socialisme te
zijn om zulk een besluit uit het fin-de-siêcle te verstaan en toe te juichen. Dat moedige „vaarwel dan" heeft hij, meen ik, het eerst van alien
uitgesproken. Anderen — Peter Behrens als industrieel ontwerper,
A. W. Finch als keramist — zijn er meer in geslaagd hun aanvankeiijk
gekozen vakrichting te doen vergeten. Hij echter werd zo door zijn
idealisme verteerd dat hij zijn verzaking van palet en penseel zich altijd
als een offer heeft herinerd, met zelfverloochening en liefde volbracht
maar een offer alleszins. Zulks maakt de vraag, of hij een schilder van
eerste betekenis zou zijn geworden, iets minder absurd. Zijn pastel
Ornamenten met Vrucht (1892, verz. Museum Kräller-Muller, Otter-
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lo) is niet alleen kunsthistorisch verbazend interessant, het blijft ook
een fraai staaltje van reeds ver geevolueerd picturaal bewustzijn.
Ook zonder het vrij navrante contrast tussen de kwaliteit van zijn
realisaties enerzijds en de briljante uitstraling van zijn activiteit als
levenwekkend en commentarierend theoreticus anderzijds, zou men
spoedig hebben gemerkt dat hij makend nooit 'n hoge top kon bereiken.
Komt een onderzoeker in dit verband ooit tot een serieuze analyse, dan
moeten we maar hopen dat hij ze met hart en oog volbrengt —, want
deze kampioen van de schoonheid heeft ten slotte toch niet uitsluitend
over de schoonheid nagedacht en geschreven . . . .

ri--

Er blij ft dan nog het bevreemdend symptoom van de discrepantie
tussen zijn architectonische vormentaal na 1918 en de scherpe ontwikkelingsgang die toen gemarkeerd werd door Le Corbusier, Mies van
der Rohe, Rietveld, Gropius, Brinkman en van der Vlugt, e.a. Hij die
boven alle voornoemden als denker en visionair uitsteeg, schijnt met
ieder ontwerp (men denke aan het plan voor Antwerpen-Linkeroeverl)
resoluut buiten de stroming der geestelijk waarachtige vooruitstrevendheid te gaan staan. Hij vertolkt waarden die aan de oppervlakte, de
buitenkant van het nieuwe bouwen liggen (het tweede eigen huis te
Ukkel, de Universiteitsbibliotheek te Gent) —, handig, veelal bevallig
doch zonder de ziel van de bouwkunstige vernieuwing welke hij heeft
voorspeld, verlangd en mede bewerkt.
Had hij het Werkbundtheater niet ontworpen, men zou zich er van
of kunnen maken met de conclusie dat hem ten enenmale het bouwkunstig zintuig heeft ontbroken. De meeste van zijn 'plans' verleiden daartoe. Het lijdt evenwel Been twijfel dat hij verstandelijk en emotioneel
de geheimen van de spatiale kunst zeer nabij kwam en enkele details
(de trapzaal in het Folkwang-Museum te Hagen, 1901; de oplossing
'als massa' van de polykliniek dr. A. Martens te Deinze-Astene, 1935 )
laten niet toe zijn algemeen architecturaal versagen uitsluitend op rekening van zijn beperkt creatief elan te schrijven.
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Kan het verschijnsel worden uitgelegd uit wat men zou kunnen noemen: zijn 'geval', dat ongewone samenstel van afmattend pionierschap
tijdens de incubatieperiode van het modernisme en van obligate materialisering van zijn oorspronkelijke beweringen en profetieen? Heeft de
taak die hij zich schier pathetisch en, historisch bekeken, bijna lets te
vroeg heeft gesteld, hem zo bovenmatig in bezit genomen dat zij hem,
spoediger dan hij het kon merken, is gaan isoleren van de levende
krachten welke breed en overrompelend de nieuwe wegen voor de
bouwerij hebben gebaand? Feitelijk heeft hij zichzelf, nadat hij de
irreele idealen van Ruskin en Morris had afgewezen, nooit meer met
overtuiging in de context van de facettenrijke kunst- en vormgevingsbewegingen gesitueerd. Noch in zijn publicistiek, noch in zijn materiele
verwezenlijkingen. Zijn Geschichte meines Lebens is in dit opzicht
bijzonder karakteristiek, — zijn architectuur openbaart die vereenzaming op het pijnlijke af.
Het zal een genuanceerd floretmeester in architectuurkritiek moeten
zijn, die ons ooit deze eigenaardigheid volkomen doet begrijpen. In die
tussenoorlogse periode hoorde Henry van de Velde qua leeftijd en
ervaring reeds tot de patriarchen en dat zal hem in zijn ontwerpen wel
meer een last dan een voordeel zijn geweest. Hij had al een eerste leven
van mateloze bedrijvigheid achter zich —, wie maakt zich van zoiets los
om precieze aansluiting te vinden bij verse ritmen en avonturen? Maar
de diepste verklaring zal vermoedelijk moeten gezocht worden in zijn
vermaarde geloofsbelijdenis Typus and Gestaltung, zijn „zehn Gegenleitsatze zum Vortrag von Hermann Muthesius", te Keulen in 1914
uitgesproken. Daarin heeft hij meesterlijk en ontroerend gewaarschuwd tegen gevaarlijke verschijnselen van bewustzijnsvernauwing,
tegen cerebraliteit, materialistische mechanisering der creativiteit en tegen gewetenloze vereconomisering van het design. Het is een grandioos, nog ten voile actueel testament — dat een levende van de Velde
nog vijftig jaar lang in zich heeft meegedragen. Misschien heeft hij het,
aandoenlijk-wanhopig, willen wasar maken in architectuur die hij voor
trekken van „onmenselijkheicr en kille verzakelijking wou behoeden.
En wie vandaag in de disparate wereld van het bouwen om zich heen
kijkt, nadat de banaliteiten en pastiches weg, met speciale aandacht
voor de veelvoudige gedaanten waarin de behoefte aan humanisering,
ja aan tederheid en milde levenswarmte, zich kenbaar maakt (niet het
minst in het werk van enige 'architect geworden' ingenieurs! ), komt
nogmaals tot de slotsom dat de zich bezinnende, over evolutie en menselijke lotsbestemming dromende van de Velde zich minder heeft
vergist dan de bouwer allicht doet veronderstellen.
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Overigens heeft hij het theoretisch en binnen de grenzen van tijdperk
en maatschappelijk bestel zelden bij het verkeerde eind gehad. Hij was
uit het hout der uitgelezen opvoeders gesneden. Zijn Kunstgewerbliches Seminar te Weimar (1902) kan als het prototype Belden van al
het betere in de opleiding tot ontwerper sedertdien. Het woord 'prototype' dient hier echter begrepen als 'zeer algemeen oerbeeld' waarin
nog geen specifiek model tot ontbolstering is gekomen.
Dat model is het Staatsliches Bauhaus geweest; niemand ( uitgenomen H. van de Velde zelf?) heeft dit ooit kunnen betwijfelen. De
onmiddellijke, nijpende realiteit van een 'harde' gemechaniseerd-industriele samenleving welke nolens volens een beroep zou moeten doen
op kunstzin en scheppingsverbeelding, — cleze feitelijkheid werd eerst
in haar voile omvang gepeild en doorzien door Walter Gropius toen
hij in 1919 te Weimar zijn Bauhaus stichtte. Beslist dient hier met meer
dan een puur geografisch toeval rekening te worden gehouden: het
Kunstgewerbliches Seminar heeft ontegensprekelijk het klimaat doen
ontstaan waarin het Bauhaus-programma ontvouwd kon worden. Doch
aan de essentie van de industriele vormgeving kon Henry van de Velde
in 1902 nog niet toe zijn, en wegens de tijdsomstandigheden (waarin de
industrie nog altijd maar naar haar dwingend centrale positie onderweg
was) en door alles wat in hemzelf nog te sterk als typisch laat-negentiende-eeuws ('burgerlijk-socialistisch' ) na-gistte.
Zelfs met overwegend plastische maatstaven gemeten kon hij geen
Bauhaus-baanbreker zijn. Hij is vreemd gebleven aan de geweldige
ommekeer in de jonge Kandinsky (al heeft hij als jeugdige schilder
wellicht even in de periferie van die bewustwording van het non-figuratieve verwijld). Hij behoorde te innig tot de post-impressionisten
(Les XX, La libre Esthetique) om het vraagstuk van het design fundamenteel te benaderen zoals Johannes Itten dit met zijn Voriehre in.
het Bauhaus zou doen: vanuit een vlijmscherpe, onvertroebelde plastische structuur-analyse, wars van ontvankelijkheid voor lieftalligheden

HENRY VAN DE VELDE

1031

en vluchtige charmes, koelbloedig speurend naar duurzame wetmatigheden.
Waarom heeft hij niet voorkomen dat wij hem nog steeds moeten
verdenken van een enigszins overdreven aanmatiging op preliminaire
verdiensten ten aanzien van het wereldvermaarde Bauhaus? Hij schijnt
tot zijn laatste levensjaren gewacht te hebben op een of andere exegeet
die hem daarin het 'des Keizers' zou geven. Nochtans zal zijn Kunstgewerbliches Seminar in de geschiedenis van het kunstonderwijs zijn
niet geringe roem blijven. Hij heeft er de tweespalt tussen de begrippen
'êcole polytechnique' en '6cole des beaux-arts" tot een begin van een
oplossing in gebracht. En het is het eerste Europese opleidingsinstituut
waarin de voorschemering van een samengaan van kunst, wetenschap,
techniek en economie een wezenlijk element van de dagelijkse studie
wordt.

A frekenen met groten is een grimmige en hachelijke reflex van vermetelheid. Wie het met Henry van de Velde wil doen, zal wellicht met
een klein hart door een goedige zin uit zijn memoires worden geplaagd:
„. . . ein schemer Brauch will es, dass die Toten nicht zur Verantwortung gezogen worden". Men moet hem beminnen en hoop — juist —
vereren om het te durven en te kunnen. Gebeurt het ooit, dan geloof
ik alleszins dat zijn genie als stimulator en pedagoog, als nobele socialist en schouwer naar een hoogwaardige beschavingssynthese er nog
indrukwekkender uit te voorschijn zal komen.

BUITENLANDSE KRONIEK

Indrukken over het Katholicisme
in de Verenigde Staten
J. H. NOTA

S.J.

N IET

zo lang geleden las ik ergens volgend bericht over „de gemiddelde
Amerikaan": „De gemiddelde Amerikaanse familie heeft een woonhuis
in de stad, een buitenhuis, een hi-fi, een of twee kleurentelevisies, een collectie
grammofoonplaten, een goed voorziene bibliotheek, twee auto's, waarvan gewoonlijk een luxe. De gemiddelde Amerikaan doet veel aan museumbezoek,
hij vist, skiet, springt parachute en doet aan watersport. Mevrouw heeft een
baantje en verdient soms meer dan, manlief. Als ze thuis komt haalt ze wat
groenten, vlees of vis uit de diepvries. Het is niet uitzonderlijk dat bij het eten
een glaasje wijn gedronken wordt. Het gemiddelde echtpaar heeft twee kinderen
en is vastbesloten het hierbij te laten. Zo ziet volgens de U.S. News World
Report het Amerikaanse leven er uit. Het huis in de randstad heeft zijn aantrekkelijkheid verloren. Om bij de tijd te zijn, leeft men in de stad en beschikt men
over een bungalow op het platteland voor het weekeinde of de vakanties. Daar
doe je dan aan sport. Het aantal jacht- en visaktes is verdubbeld (40 miljoen).
De laatste tien jaar zijn de clubs voor bergsport als paddestoelen uit de grand
gerezen. Vijftigduizend Amerikanen zijn parachutespringers en het aantal golfers is sinds 1955 (Eisenhower regime) met 25 procent toegenomen. De gemiddelde Amerikaan is werklustiger geworden. Uit vrees voor werkloosheid vervult
hij zijn taak nauwgezetter dan vroeger. De elektricien of de loodgieter, die nog
kort geleden gewoonlijk twee dagen te laat kwamen bij hun klanten en slordig
werkten, haasten zich nu om de klanten zo goed en zo gauw mogelijk te genieven".
Tot mijn grate spijt ben ik deze gemiddelde Amerikaan tijdens mijn leven
en werken en omzwerven in de U.S.A., in twee periodes, elk van ruim zeven
maanden, nooit tegengekomen. Wel ontmoette ik in Oast en West, ja eigenlijk
overal, veel mensen die bedelden, die hongerig om een sandwich, een stuk
brood, vroegen. Volgens schattingen beloopt dit aantal 8.000.000, misschien
zelfs 15.000.000. Ik weet niet, of men daarbij de velen rekent, die men hier
stille armen zou noemen, die hun rekeningen, vooral dokter en ziekenhuis, maar
niet kunnen betalen. Het aantal werklozen bedraagt momenteel meer dan
4.500.000. En wat de betrouwbaarheid van het bericht betreft: als de gemiddelde Amerikaan aan parachutespringen doet, dan is het aantal 50.000 toch wel
wat laag. Eveneens is bekend, dat er tot nu 500.000 toestellen zijn voor kleurentelevisie. Hoe kan nu de gemiddelde Amerikaan er een, of twee hebben!
M.a.w. bovengenoemd bericht is een mengeling van waarheden met veel meer
nonsens en laat weer eens zien, dat we uiterst voorzichtig moeten zijn, wanneer wij gaan spreken over dit geweldige land van tegenstellingen. Het is een
land van steden en woestijnen, van de eindeloze Texasvlakten en de Rockymountains en andere gebergten. Op vele plaatsen vecht men in de zomer tegen
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een tropische hitte en in de winter tegen de barre kou. Zo zijn er ander de
180.000.000 Noord-Amerikanen mensen van allerlei slag, uiteraard ook van
minder goed en slecht soort, maar het zou groat onrecht zijn hiermee meteen
de Amerikaan een stempel op te drukken. En laten wij vooral niet ons oordeel
over Amerika baseren op wat wij van hen zien in het buitenland. Wij zouden
ook niet graag hebben, dat anderen bij hun oordeel over ons uitgaan van het
gedrag der Nederlanders op vacantie in Italiè. Zo weet men nog lang niet alles
over het katholicisme in de U.S.A., wanneer men de kranten van het afgelopen
jaar las over de instelling van Amerikaanse bisschoppen op het Concilie. Wij
zullen dus proberen voorzichtig jets te zeggen over dit katholicisme 1).
Op de totale bevolking van 180.000.000 is het aantal katholieken 44.000.000.
Hiermee vormen zij de grootste christelijke kerk. De protestanten zijn tesamen
64.500.000, maar dit aantal is te verdelen over 228 kerkgenootschappen, waarvan 23 negentig procent van het totaal omvatten. Opvallend voor Europeanen
is het feit, dat Amerika bijna 5.500.000 joden telt, die tot een of andere „Jewish
Congregation" behoren. Vender zijn er nog bijna 3.000.000 orthodoxe katholieken. Deze cijfers uit het Yearbook of American Churches 1963 over het jaar
1961 (al deze gegevens moeten voorzichtig gehanteerd warden, omdat bij de
volkstelling de religie niet wordt opgegeven) laten verder zien, dat voor het
eerst sinds 100 jaar de toename van het aantal tot een kerkgenootschap behorende Amerikanen percentsgewijze geringer is dan de toename in bevolking.
Want Amerika vertoonde een eeuw lang steeds een of name van het percentage
der onkerkelijken in tegenstelling met by. Nederland.
Geven we nu onze aandacht aan de katholieken. Voor een goed begrip
der situatie moet men weten, dat zij grotendeels in de steden leven en wel
bijzonder in de „grate" steden. Wij kunnen de katholieken zelfs voor een zeer
groat deel situeren in vier streken van Noord-Amerika. Vooreerst en vooral
in „het Oosten": New England, de staten New York, New Jersey, Delaware,
Maryland, een gedeelte van Pennsylvania. Hier wonen ongeveer 15.000.000
katholieken. Tussen Missisippi en Ohio vindt men nog eens 10.000.000. In
het Zuiden, in Louisiana, tellen wij 1.000.000 en in Californie 3.000.000. De
overige katholieken zijn, verspreid over de rest van het grondgebied der U.S.A.,
d.w.z. 80% van het uitgestrekte land. Dit betekent dus, dat er hele streken zijn
waar geen of nauwelijks katholieken wonen. Zelf werkte ik in een parochie in
Missouri waar ongeveer 1% der bevolking katholiek was. De dichtstbijzijnde
priester woonde dan ook op 30 km of stand.
Om deze cijfers wat meer concreet te maken: In het Oosten der U.S.A., dat
slechts een twintigste van het grondgebied der Verenigde Staten omvat, woont
een vierde van de totale bevolking. Van deze 43.000.000 is 37% katholiek.
In het eveneens dichtbevolkte Middenwesten vormen de katholieken 24% van
de bevolking, waarbij men moet noteren, dat deze katholieken voor het merendeel leven in de grate steden. Chicago, Detroit, Milwaukee, Cleveland, Cincinnati en Pittsburgh hebben ongeveer een gemiddelde van 40% katholieken.
Deze zijn grotendeels afkomstig uit Europa en voelen zich vaak nog sterk verbonden met het moederland, vooral met hun kerk. Merkwaardigerwijze is die
1 ) Wij hebben hiervoor o.a. benut het interessante nummer van Atlantic over The
Roman Catholic Church in America (August, 1962).
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laatste binding dikwijls nog sterker bij de kinderen dan bij de ouders. Hier
vinden wij een eerste opvallend feit in het tegenwoordige Amerikaanse katholicisme. Verhuizing naar de steden beduidde hier niet zoals in Europa afval van
het geloof, maar trouw en zelfs terugkeer. Daarom zegt de Vlaamse socioloog
prof. J. Kerkhofs "Wat specifiek het katholicisme betreft, leven de katholieken
der U.S.A. voor 80% in de steden; zij horen daarenboven overwegend tot de
lagere standen en nemen naar verhouding veel sneller toe dan de totale Amerikaanse bevolking. Van een algemene wet, als zouden verstedelijking en industrieele arbeid dysfunctioneel werken voor het godsdienstig leven, kan dus geen
sprake zij n" (Streven, nov. 1962, p. 137).
Geschiedenis
Om dit merkwaardige feit althans enigszins te doen begrijpen moeten wij ons
nu gaan bezighouden met de geschiedenis van het katholicisme in NoordAmerika.
In 1789, bij de inauguratie van de eerste president telde het land 4.000.000
Amerikanen, waarvan 35.000 katholiek. De meeste burgers van de jonge staat
behoorden overigens tot geen enkel kerkgenootschap. Dit geeft een groot
verschil met de tegenwoordige situatie waarbij ongeveer 65 % lid is van een
kerkgenootschap. Dan komen de immigranten, vooral ook de Ieren, die door
honger uit hun land warden gedreven. Het aantal katholieken neemt zeer snel
toe. In 1820 waren er 200.000, in 1840 600,000 in 1850 bijna 2.000.000, met
1000 priesters voor 1500 kerkgebouwen of plaatsen om de H. Mis op te dragen,
en geleid door 35 bisschoppen. De katholieken vormden nu 8% van de bevolking, een ergenis voor fanatieke landgenoten, die tegen hen demonstreerden
en soms zelfs hun kerken verbrandden. Dat deze tegenstand hen niet terneersloeg, danken deze grotendeels arme nieuwelingen aan het feit, dat zij hun
priesters uit Terland meebrachten, maar vooral ook aan het geniale inzicht van
de pausen Gregorius XVI en Pius IX. Wie alleen de kerk in Europa kent,
verbaast zich wellicht over deze lof aan pausen, die veel verwijten te horen
krijgen over hun gebrek aan inzicht in de nieuwe ideeen van de 19e eeuw. Feit
is, dat zij op wonderlijk scherpe wijze verstonden wat er voor dit nieuwe land
aan de andere zij de van de Atlantische Oceaan moest worden gedaan. Op
grootse wijze stichtten zij bisdommen in het groeiende Amerika. De eerste
bisschop van Bardstown (Kentucky) had onder zich in 1810 precies 3 priesters,
met tien blokhutten als kerken en ongeveer 6000 gelovigen. De eerste bisschop
van Cincinnati in 1821 begun met 50 gezinnen. Toen James Gibbons in 1868
naar North Carolina werd gezonden had hij twee priesters. Op deze manier
ging het die hele pionierstijd door. Zo spoedig mogelijk werd de Kerk tegenwoordig gesteld in de opvolger der apostelen en vanuit dit centrum trachtte
men te doen wat nodig was voor de steeds wisselende situatie. Het is ongelofelijk wat priesters en leken in deze periode hebben gepresteerd om hun christenen menszijn te behouden en ervan aan anderen mee te delen. Al in 1789 wordt
de eerste universiteit gesticht in Washington, de tegenwoordige Georgetown
University der jezuieten. Deze waren aanvankelijk de enige priesters, maar
al spoedig komen allerlei orden en congregaties uit Europa over, een seculiere
clerus ontstaat, seminaries worden gebouwd, de Benedictijnen sturen hun monniken om God lof te zingen, er worden nieuwe congregaties gesticht, ook van
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zusters, die zo enorm veel zouden doen voor het katholieke onderwijs. En dan
begint later de misiebeweging om uit te trekken naar de rest van de wereld,
zelfs in de allerlaatste tijd naar het oude Europa, dat vraagt om religieuzen uit
de nieuwe wereld (benedictijnen in Denemarken). Als bekroning van het leven
der Kerk vinden wij contemplatieve kloosters, die vooral ,na de tweede
wereldoorlog een grote 'bloei beleven.
Gedeeltelijk als gevolg van de merkwaardige spreiding der katholieke bevolking moeten wij het feit constateren, dat enerzijds de Indianen wel grotendeels
katholiek werden, maar anderzijds slechts 500.000 negers van de 17.000.000
tot de katholieke Kerk behoren. Deze laatsten leefden immers voor het merendeel in het Zuiden, waar de katholieken zo weinig talrijk waren. Bovendien is
daar ook een gedeelte van de negers van de Kerk afgedwaald, omdat zij eigen
kerken met eigen voorgangers prefereerden boven het samenzijn met de blanken.
De katholieke Kerk in Amerika is dus een kerk van immigranten, die binnenkwamen in een land, waarvan de bevolking voor het grootste gedeelte nietkatholiek was, en wel protestant, van protestantse afkomst. Dit betekende door
het wederzijdse onbegrip in die dagen anti-katholiek. Nu bestonden de eerste
golven van katholieke immigranten vooral uit Ieren en Duitsers, in later jaren
gevolgd door Italianen, Palen, Slaven, Hongaren, tegenwoordig Portoricanen
en Mexicanen. Deze mensen verlieten en verlaten hun land meestal uit armoede.
De indruk, die de „oudere" Amerikanen kregen (en nog krijgen voor een
gedeelte) van het katholicisme, is die van een godsdienst van mensen die arm
zijn, en vaak de gevolgen van armoede met zich dragen: a-sociaal, soms zelfs
misdadig. Het was uiterst gemakkelijk de oorzaak van alle minder goede
eigenschappen dezer nieuwe medeburgers te zoeken in hun godsdienst. Zoals
men tegenwoordig alle fouten van negers zoekt in hun huidskleur.
De groep immigranten, die ander deze omstandigheden de meeste invloed
kreeg was die der Ieren. Zij waren waarschijnlijk niet talrijker dan de Duitsers,
maar zij waren het best voorbereid op een dergelijke situatie van een verdrukte
minderheid, omdat zij in het eigenland eeuwenlang te lijden hadden gehad van.
de Britten om geloof en nationaliteit. Zij hadden politieke ervaring, die voordeel wist te trekken uit de moeilijkste omstandigheden. Hun leiders waren de
priesters, omdat adel en middenstand hun in de strijd tegen de Britten ontnomen waren. Dit verklaart voor een gedeelte de belangrijke rol van de priester
in de Verenigde Staten, ook in het openbare en politieke leven.
Maar er is veel meer dan dit aspect. Priesters en religieuzen zijn in de nieuwe
wereld niet slechts zo hoog aangeschreven wegens hun, politiek-sociologisch
belang. Dit zou trouwens niet of nauwelijks gelden voor de contemplatieve
monnik of voor de vrouwelijke religieus in het algemeen. Het Ierse katholicisme
berust op een diep en intens geloof en heeft een bijzondere eerbied samen met
een grote vertrouwelijkheid voor de wereld van het sacrale. Men is, om het
woord te gebruiken, devoot, en men uit deze devotie met een hartveroverende
spontaneiteit. De kerken in de U.S.A. ziin op de uren der diensten, ook in de
week, goed bezet, vaak zelfs, vooral tijdens het lunchuur in de grote steden, vol.
In een parochie in het hart van Pittsburgh (Pennsylvania), die geen eigenlijke
parochiekerk is, omdat er geen woonhuizen zijn, alleen kantoren en winkels,
hadden wij in de vastentijd iedere dag een duizend communicanten, alleen volwassenen uiteraard. (En de Amerikaan vast nog in de Vasten). Ook door de
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dag komen er in de kerken altijd mensen bidden. Voor katholieken uit Noordeuropa, zoals voor Nederlanders, kan dit door Terland beinvloede geloofsleven
met talrijke devoties niet altijd aanspreken. Men moet echter niet vergeten,
dat er verschillende vormen van katholicisme zijn in de ruimheid der Catholica,
dat bovendien vele andere Amerikaanse katholieken komen van Italie, Spanje,
Oost-europa, Mexico, Portorico etc. en vooral, dat er een sterke evolutie
plaats vindt in het godsdienstig leven, waarbij de liturgie een meer centrale
plaats krijgt. Dit is minder het geval in het Oosten, vooral niet in New York,
maar veel meer al gerealiseerd in het Middenwesten. Mijn persoonlijke ervaring is, dat deze overgang van excessieve particuliere devoties naar een meer
liturgisch gebedsleven zeer geleidelijk geschiedt en zonder nadelige schakken.
Het is ook opvallend, hoe de jeugd. der universiteiten op bijeenkomsten van
Katholieke Actie, Sodalities enz., het meest geinteresseerd is in de sectie: Persoonlijk Gebed.
Voor iemand uit Europa is het weldoend en beschamend tevens, te zien en
mee te maken de fantastische edelmoedigheid op alle gebied der Amerikaanse
katholieken. In die situatie kan men ook begrijpen, dat de kinderen en vooral
kleinkinderen van naamkatholieken uit Europa vurige christenen worden in
de U.S.A. Dit is mede een gevolg van de katholieke school.
Onderwijs
De oorspronkelijke school in de U.S.A. was een protestantse school, die
tegelijkertijd „public school" was, wat wij zouden noemen: openbare school.
Dit kan vreemd lijken voor wie gewoon is te horen van het princiep van scheiding van kerk en staat, maar men moet wel weten, dat dit slechts geldt voor het
„Federal Government", niet voor de afzonderlijke staten. Men wilde eigenlijk
met dit princiep zeggen, dat het algemene gezag geen bijzonder (protestants)
kerkgenootschap mocht bevoordelen. (Overigens is het princiep van tolerantie,
waarop de Amerikanen zo groot gaan, van katholieke oorsprong in dit land.
De kleine groep katholieken in Maryland onder lord Baltimore kon in april
1649 een wet erdoor krijgen waarbij godsdienstige vrijheid werd gewaarborgd
aan alien die in Jezus Christus geloven. Een hele stap al voor die tijd, maar toch
teveel voor de puriteinen van Virginia, die enkele jaren later deze vrijheid weer
ophieven). Het bevorderen van cen bijzondere protestantse kerk gebeurde
regelmatig in de staten. Wanneer men by. tegenwoordig in een Amerikaanse
staat wetten heeft tegen het verkopen van anticonceptionele middelen, dan heeft
dit niets te maken met de leer der katholieke Kerk, zoals sommigen menen,
maar zij zijn het resultaat van .een protestantse meerderheid.
Op soortgelijke wijze steunden verschillende staten ook de openbare scholen
aldus, dat er godsdienst werd voorgeschreven. Er kwamen hierover pas problemen, toen de immigrantenouders van joodse en katholieke kinderen zich geconfronteerd zagen met deze protestantse school. Hier ligt de oorsprong van de
katholieke parochiescholen, die nu meer dan 5.000.000 leerlingen tellen en in
sommige grate steden ruim een vierde van de schoolgaande jeugd. Het is wel
duidelijk, dat dit systeem een zware last beduidt voor vele katholieke ouders,
hoewel het aantal scholen slechts de helft van de katholieke kinderen kan
onderwijzen. De andere helft bezoekt de openbare school en ontvangt speciaal
godsdienstonderricht.
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Hier ligt het probleem van de federale subsidie voor bijzonder onderwijs.
De meeste katholieken beschouwen het als een onrecht, dat zij wel .belasting
moeten betalen voor het onderwijs van het Amerikaanse kind, maar zij zelf
daarvan niets ontvangen, integendeel extra moeten betalen voor het onderwijs,
dat zij hun kinderen wensen te laten geven. Dit gaat zo ver, dat zij soms zelfs
de schoolbussen, die de kinderen naar de vaak verafgelegen school moeten
brengen, niet mogen gebruiken en eigen schoolbussen in gebruik moeten nemen.
Men mag het gelukkig als 'n extremiteit beschouwen, dat een protestants blad
dit feit uitbuitte om te klagen over het misbruiken van onze wegen door hun
bussen. Natuurlijk is dit niet kenmerkend voor de houding van de Amerikaanse
protestant, maar de grote moeilijkheid is, dat slechts een klein aantal reformatorische christenen en joden ook parochie-scholen hebben en het probleem dus
vooral een specifiek katholiek probleem is. Geheel anders dan in Nederland,
waar men samen de schoolstrijd heeft bevochten. Dit maakt de kwestie ook
bijzonder moeilijk voor een katholieke president.
Intussen beperkt het katholieke onderwijs zich niet tot deze lagere scholen,
maar omvat ook de „high school", en „college" met „university". (Daarnaast
heeft men nog de katholieke ziekenhuizen, die ook al opgericht worden en in
standgehouden door bijdragen van particulieren. Niet alleen overigens van geloofsgenoten). Het is wel de vraag, hoe lang men nog op deze wijze kan voortgaan. Praktisch komt dit systeem neer op de vraag, of men nog voldoende
roepingen voor vrouwelijke religieuzen zal hebben om zo goedkoop te kunnen
doceren. Hoewel het aantal roepingen vergeleken bij Nederland en Belgie fantastisch hoog is, neemt het toch niet toe in de mate van de steeds stijgende
behoefte. Er zijn uiteraard nog andere problemen omtrent het katholieke onderwijs maar die horen meer bij het thema van de nieuwe situatie sinds 1960.
Keren wij dus terug tot de eigenschappen van het door Ierland beinvloede
Amerikaanse katholicisme.

Isolement
De enige mogelijkheid voor de katholieke Ieren, die in de negentiende eeuw
naar de Verenigde Staten trokken, om zichzelf te blijven temidden van een
ronduit vijandige omgeving — vijandig tegenover hun volksaard en hun geloof
— was een versterking van deze eigen aard. M.a.w. het isolement. Dit betekende niet een zich afsluiten van het nieuwe vaderland. Zij wilden juist volledig
Amerikaan worden, en zij zouden geen Ieren geweest zijn, indien zij niet met
alle politieke middelen naar invloed in stad, staat en „Federal Government" gestreefd hadden. Maar zij wilden Amerikaan zijn op hun eigen manier, zoals
in dit land der vrijheid anderen het tot nu toe op hun eigen manier hadden
gedaan. Daarom wilden zij hun kinderen een katholieke opvoeding geven en
richtten hun eigen scholen op. Zij bouwden hun eigen ziekenhuizen, het hele
sociale leven werd in de eigen wijk en eigen parochie gecentraliseerd. Dit
betekende uiteraard minder contact met anderen, minder begrip voor elkaar.
De anti-katholieke acties in de negentiende eeuw, die geweld niet spaarden,
bevorderden het onderling begrip niet en maakten het katholicisme nog meer
defensief en beschermend.
Andere katholieke groeperingen werkten volgens hetzelfde schema en kregen
hun eigen nationale kerken. Dit moet echter niet verstaan worden als een
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weigering am op te groepen als Amerikaan en een zich vastklampen aan het
moederland. De katholieken zijn misschien zelfs meer chauvinistisch dan de
gemiddelde Amerikaan, omdat zij het vaak nodig vonden hun goede vaderlandse gezindheid te bewijzen. Maar men had nu eenmaal minder sociale
contacten met de andere landgenoten.
Door deze Ierse invloed willen sommigen ook het juridische en formalistische aspect in het Amerikaanse katholicisme verklaren. Het is zeker mogelijk,
dat de wat rigide opvattingen van Ierland komen, hoewel men dan de oorsprong
meer moet zoeken bij het jansenisme van Leuven of Parijs, dan bij de Ierse
geestelijkheid zelf. Maar het formalisme als zodanig is een algemene Amerikaanse eigenschap, die overal en in alles aanwezig is. Laat iemand maar eens
proberen een visum voor de U.S.A. te krijgen en hij zal wet ervaren wat ik
bedoel. Overigens is dit strak hanteren van regels goed te begrijpen. Wij vergeten voortdurend, dat het Amerikaanse yolk een jong yolk is. In een jonge
maatschappij moet men het gemis aan levende traditie compenseren door het
urgeren van de regels. Dit deden de eerste Amerikanen en de grate groepen
immigranten. Het was hun sterkte, maar uiteraard ook hun zwakte. Wij moeten
het daarom ook bij de katholieken terugvinden, ook hier als positief en negatief
aspect.

Veranderende situatie
Einde 1962 kwam een bock uit in Amerika, geschreven door Mgr. Francis
Lally, getiteld: The Catholic Church in a Changing America. Een niet-kenner
van Amerika zal er zich wellicht over verbazen, dat hij als uitgangspunt neemt
de verkiezing van een katholieke president in 1960. Het is echter vooral te
nemen als een symbool. Het gaat ,er niet om, dat de katholieke Kerk zo blij is,
dat "haar" candidaat gekozen is. Want John Kennedy was helemaal niet de
candidaat van de katholieke Kerk. Niet alleen vele leken waren fel tegen zijn
keuze, omdat ze Nixon prefereerden, maar ook priesters en bisschoppen, die
republikeins waren en bleven.
Het belangrijke van deze keus in 1960 is echter dit geweest, dat met de
verkiezing van een katholieke president van Ierse afkomst het Amerikaanse
yolk de gelijkwaardigheid van de katholieke medeburgers erkend beef t. Tot nu
waren de katholieken met joden, negers etc. burgers van de tweede rang, die
geen president konden opleveren. Over dit vooroordeel is althans de meerderheid der Amerikaanse kiezers heengekomen. En het beleid van de president
maakt duidelijk, dat zij gelijk hadden.
Dit betekent echter nog meer. Deze onverschilligheid t.o.v. de religie van de
president is ook wel een symptoom van iets anders. Men drukt dit vaak zo uit,
dat wij nu leven in een „post-Judaeo-Christian Society". De secularisatie van
het openbare leven is zo ver doorgedrongen, dat men niet Langer mag spreken
van een christelijk, lees: protestant Amerika. Dit tijdperk is voorbij. En het
wordt niet vervangen door een grotere invloed van de joodse religie, die steeds
meer worstelt om een eigentijdse beleving in de tegenstelling van orthodox,
conservatief, liberaal, en evenmin door een grotere invloed van een politiek
katholicisme. Ook hier maakt de verkiezing van Kennedy duidelijk, dat de leek
in de katholieke Kerk zelfstandig wordt. De president is een goed katholiek,
maar hij aarzelt niet in bepaalde kwesties een andere politiek te voeren dan de
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bisschoppen van zijn kerk zouden wensen. Ik persoonlijk betwijfel de juistheid
van zijn standpunt in de schoolkwestie, maar juich het toe, dat hij zelfstandig
kan zijn. Hij moet dit zijn op zijn eigen terrein als politicus.
In deze nieuwe situatie komen ook de verschillende kerkgenootschappen
dichter bij elkaar. De oecumenische beweging is weliswaar niet zo ver gevorderd als in Nederland, maar groeit met sprongen, zoals ik kon constateren in
het verschil tussen 1960 en 1962, en op zeer gezonde wijze. Men heeft elkaar
altijd op een afstand getolereerd. De Amerikaan kent geen menselijk opzicht in
het openlijk belij den van zijn godsdienst. En dit neemt men van elkaar, behalve
sommige extremisten. Maar de katholiek weet eigenlijk niet veel af van het
godsdienstig leven van zijn medechristenen en omgekeerd hetzelfde. Dit begint
nu goed te veranderen. Men treedt uit de defensieve positie en voelt beter de
verantwoordelijkheid t.o.v. zijn niet-katholieke landgenoten. De instelling
wordt meer open en apostolisch, zoals blijkt uit recente publikaties en bijeenkomsten van joden, reformatorische christenen en katholieken gezamenlijk.
Enige wrijvingspunten blijven nog steeds aanwezig, zegt de protestantse
theoloog Reinhold Niebuhr. De kwestie van de verdraagzaamheid is wellicht
punt een, met de bekende formule: wat gaan de katholieken doen als ze de
meerderheid vormen in de Verenigde Staten? De Jezuletentheoloog John
Courtney Murray doet al jaren lang pogingen misverstanden hieromtrent weg
te werken, maar vooral de eerste periode van het Concilie heeft bij velen het
wantrouwen verminderd.
Moeilijker ligt de kwestie van het onderwijs. Door de historische ontwikkeling zijn het voornamelijk de katholieke scholen, die om steun vragen, omdat de
andere kerken niet of nauwelijks eigen scholen hebben. Zodoende zal iemand
die er geen voordeel van geniet heel gemakkelijk begrijpen, dat subsidie aan het
bijzonder onderwijs tegen het princiep van scheiding van kerk en staat is.
Wanneer daarentegen een ander wegens de aldoor hogere onkosten die subsidie
hard nodig heeft, dan vraagt hij zich af, wat vrijheid van onderwijs betekent,
indien dit inhoudt, dat je voor het onderwijs, dat ouders voor hun kinderen
wensen, dubbel moet betalen. Daarbij komt nog, dat die scheiding van kerk en
staat in andere gevallen niet zo belangrijk schiint te zijn. Niemand maakt er
bezwaar tegen, dat er aalmoezeniers van allerlei gezindten zijn in het leger,
betaald door de staat, of geestelijke verzorgers in ziekenhuizen, eveneens door
de overheid bezoldigd. Waarom zou de staat niet als b y. in Nederland zich
bereid verklaren subsidie te geven aan alle gezindten? Momenteel heeft dezelfde staat geen gewetensbezwaar de extra toelagen der katholieken in ontvangst
te nemen, die op bepaalde plaatsen de overheid enorme kosten besparen, door
zelf scholen op te richten. Hier moet een oplossing gevonden worden en men
werkt nu al weer aan een compromis, dat beide partijen althans enigszins kan
tevreden stellen.
Een ander punt van verschil tussen katholieken en andere christenen is de
kwestie der voorbehoedmiddelen. Er zijn allerlei acties gaande om hiervoor
propaganda te maken bij het arme asociale gedeelte der bevolking, negers en
Portoricanen vaak, en ook in het buitenland in de ontwikkelingsgebieden.
Men ergert zich aan het feit, dat de katholieken weigeren mee te doen aan het
propageren en uitdelen dezer middelen.
Tenslotte is er nog de beweging van het „Legion of Decency", dat zijn leden
aanspoort bepaalde films niet te bezoeken en zo invloed uitoefent op de wereld

1040

INDRUKKEN OVER HET KATHOLICISME IN DE V.S.

van de filmindustrie, die hiermee wenst rekening te houden wegens financiele
redenen.
Mij persoonlijk zijn nog andere aspecten opgevallen in het Amerikaanse
katholieke leven, die minder positief zijn. Bepaald niet opwekkend is de ontdekking van de corruptie in het leven der politiek. Het is te begrijpen in de
Amerikaanse geschiedenis, maar het is te betreuren, en wet heel bijzonder, dat
katholieken hierin zeker niet vrijuit gaan.
Een ander nog ernstiger punt wellicht is het gemis aan sociaal besef bij
sommige katholieken. Dit telt niet voor de leiding der Kerk. De katholieke
Kerk in Amerika is de kerk der armen in haar oorsprong en zij blijft deze
oorsprong indachtig in haar streven naar sociale rechtvaardigheid. Maar niet
alle leden volgen hier de hierarchie. Het is niet zeldzaam, dat men katholieken
treft, die menen in geweten verplicht te zijn republikeins te zijn en zich met
alle kracht te verzetten tegen het kleine beetje meer steun, dat de president
wenst te geven aan ouden van dagen op medisch gebied. Zij zijn gekant tegen
alle sociale zorg van overheidswege omwille van de vrijheid van het individu.
Ze vergeten, dat deze vrijheid om honger te lijden niet veel met echte vrijheid
te maken heeft. Zij verzetten zich soms openlijk met andere katholieken in
Zuid-Amerika tegen de encycliek „Mater et Magistra". Sams zijn zelfs priesters
niet op de hoogte van de sociale wantoestanden in de "slums", of men ontkent,
dat er een Amerikaans proletariaat bestaat. Ook dit is uit de historische ontwikkeling te begrijpen, zij het allerminst goed te praten. Deze mensen zijn dikwijls
door hard werken tot enige welstand gekomen en kunnen zich niet indenken,
dat anderen dit niet precies zo kunnen doen. Armoede en gebrek is eigen
schuld. Bovendien, wanneer men helemaal niets heeft, kan men toch altijd als
een „destitute" door de overheid geholpen worden. Zij hebben er geen idee
van, dat by . medische zorg krijgen een recht is van iedere mens, niet een kwestie
van naastenlief de.
Om misverstand te voorkomen: dit geldt niet voor het Amerikaanse katholicisme (men leze maar de twee belangrijke katholieke weekbladen America en
Commonweal), maar er is een vermoedelijk numeriek niet belangrijke groep,
die dit wezenlijk aspect van het katholiek geloof in de 20e eeuw nog niet heeft
begrepen.
Hetzelfde geldt t.o.v. het negerprobleem. De houding der katholieke hierarchie is vooral de laatste jaren overduidelijk. Men denke vooral aan de verklaring
der bisschoppen van 14 november 1958. Maar ook hier kunnen nog niet alle
katholieken zich over de historische en sociale vooroordelen heenzetten. De
gevallen in het Zuiden zijn bekend waar zelfs een excommunicatie nodig was.
In het Noorden mist men nog vaak de moed de leer der hierarchie in daden om
te zetten.
Nu het Amerikaanse katholicisme meer volwassen wordt, komt ook steeds
meer de wens naar voren, dat de katholieken meer de waarde leren beseffen
van de beoefening der wetenschap. Ook in dit opzicht valt nog veel in te
halen. De immigranten kwamen nu eenmaal later, waren arm, en moesten dus
eerst leven alvorens ze konden gaan denken aan studeren. Dit studeren geschiedde in het begin alleen om praktische redenen en pas langzaamaan gaat
men in volgende generaties de waarde van wetenschap en cultuur goed beseffen.
Hetzelfde geldt voor filosofie en theologie. Het aantal bisschoppen wier ouders
zelf een „college"-vorming kregen is heel miniem. Maar de beweging om dit
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tekort in te halen is zo sterk, dat men zich hierover niet veel zorgen hoeft te
maken. Men heeft de diagnose, het tekort der katholieken in de wetenschappen,
vooral in de exacte wetenschappen, goed gesteld. Men werkt met verwoede
energie aan de therapie.
Dat is juist het bemoedigende en verkwikkende in het Amerikaanse katholicisme. Er zijn tekorten, natuurlijk. Maar er is zo'n diep spontaan geloof, zo'n
verblijdende openheid, zo'n kritische houding t.o.v. zichzelf, zo'n bereidheid
om te leren en het beter te doen, vooral zo'n lief de tot Jezus Christus en Zijn
Kerk in haar de mensheid omvattende taak, dat dit alles zeker kan, en vermoedelijk zal verholpen worden. De leek voelt zijn zelfstandige plaats in de Kerk
en hij handelt ernaar. Maar dit uit zich niet allereerst in antiklerikalisme, doch
in een verdieping van eigen spiritualiteit en eigen apostolaat in de Kerk.
Je weet gewoon niet wat je beleeft, wanneer je leken op een congres hoort
pleiten voor het doen van een dertigdaagse retraite waarbij zij uit ervaring
spreken en aan priesters vertellen, hoe deze volgens de princiepen van Ignatius
van Loyola behoort gegeven te worden. leder jaar doen ongeveer 30 mannen
en vrouwen zo'n retraite, zowel in de U.S.A. als in Canada. Een van de resultaten is, dat nu ook vrouwelijke religieuzen de behoefte aan deze wijze van
geestelijke oefeningen zijn gaan voelen. Uiteraard, om misverstand te voorkomen, dit zijn telkens weer andere personen. Ook voor een Amerikaanse leek
is het een topprestatie zich een maand vrij te kunnen maken. Maar een achtdaagse of vijfdaagse retraite is voor deze elite gewoon geworden.
Op een andere wijze, sterk door Ierland beinvloed, werkt het Marialegioen
in tal van steden en zij doen veel werk als leken waarvoor de priesters door hun
talloze administratieve beslommeringen geen tijd hebben. 0.a. veel huisbezoek.
Een Nederlandse katholiek, die voor het eerst Amerika bezoekt, zou op het
eerste gezicht kunnen menen, dat zijn Amerikaanse geloofsgenoten enige tientallen jaren achter liggen bij ons. Op bepaalde punten is er ook inderdaad een
achterstand. Maar geschiedenis, ook in de Kerk, is een spel van krachten,
waarbij men menselijke vriiheid en vooral Gods genade niet mag uitschakelen.
Er is een goede kans, dat de Amerikaanse katholieken vanuit hun diepe geloof
de tekorten, die er zijn, spoedig zullen inhalen. Maar ik meen, dat ook in de
tegenwoordige vorm dit katholicisme van de Nieuwe Wereld aan ons van de
Oude Wereld het een en ander te zeggen heeft en wij dus in een vruchtbare
dialoog van elkaar kunnen leren.

63

Het rassenvraagstuk
Kanttekeningen bij het herderlijk schrijven
van de Generale Synode
van de Nederlandse Hervormde Kerk

DR. M. JEUKEN S.J.

EGIN 1963 verscheen ,een herderlijk schrijven van de Nederlandse Hervormde Kerk over het rassenvraagstuk. In het algemeen wil een herderlijk schrijven de aandacht vestigen op een belangrijke kwestie in het godsdienstig of
maatschappelijk leven, om ten opzichte van dew kwestie het Christelijk standpunt te bepalen. De rassenkwestie is nu wel bijzonder actueel, en niemand zal
ontkennen, dat, vooral door de veelal tot uiting komende rassendiscriminatie,
een open Christelijk getuigenis noodzakelijk is. Dat de Nederlandse Hervormde Kerk dit getuigenis heeft willen geven, is alleszins toe te juichen. Wie de
uitingen van de rassendiscriminatie leest uit de pers of ziet op de T.V., zal
de moed bewonderen, die voor een dergelijk getuigenis nodig is. Men moet
ingaan tegen een emotioneel getekende afkeer bij de blanke mens tegenover de
kleurling (en omgekeerd), en waar emoties een rol spelen, helpt de rede bitter
weinig. Daarom is dit initiatief van de Nederlandse Hervormde Synode zo
prijzenswaardig. Uit haar verklaring spreekt een echte apostolische bewogenheid, waarmee iedere ware Christen van harte zal instemmen.
Dit alles neemt toch niet weg, dat ik met het stuk, zoals het voor mij ligt,
niet onverdeeld gelukkig ben. Het lijkt wel, alsof een haastige spoed de verklaring het licht te doen zien, afbreuk heeft gedaan aan de inhoud en aan de
doelstelling. Dit is jammer, omdat er van het Christendom juist nu een gedegen
stellingname wordt gevraagd. Men begrijpe mij goed: wanneer ik in het hierna
volgende op zwakke punten in de verklaring wijs, is het niet mijn bedoeling
deze verklaring te ontkrachten. Integendeel, de bedoeling is juist aan te geven
hoe zij nog krachtiger had kunnen zijn en wellicht daardoor meer effectief.
Deze bespreking wil een aanvulling zijn, om de redeloosheid van iedere rassendiscriminatie nog duidelijker te laten uitkomen.
De eerste vraag die tijdens de lezing van het getuigenis der Synode bij mij
opkwam, was, tot wie deze plechtige verklaring zich richt. Deze vraag lijkt mij
alleszins gewettigd. Tot het Nederlandse kerkvolk? Over het algemeen staat
dit al behoorlijk afwijzend tegenover rassendiscriminatie. Pers en televisiecommentatoren liegen er niet om. Tot de wereld ? Dan had men dit getuigenis ook
in het Engels moeten publiceren.
Ik heb de indruk niet van mij kunnen afzetten, dat dit getuigenis van de
Synode een beetje over band speelt en zich voornamelijk wil richten tot de Kerk
in Zuid-Afrika, waarmee men vele banden heeft, en waar men in staat is dit in
het Nederlands gestelde getuigenis te leven. Maar van de andere kant is de
Synode klaarblijkelijk bezorgd geweest haar Zuid-Afrikaanse broederen niet te
kwetsen. Het doet tenminste uitermate vreemd aan, dat de rassendiscriminatie
in Zuid-Afrika nergens openlijk wordt vermeld. Als op pag. 5 voorbeelden van
rassendiscriminatie worden opgesomd, leven wij: „Men denke slechts aan wat
zich in de Ver. Staten van Amerika, Zuid-Amerika en West-Europa aan het
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voltrekken is". Wat is er voor rassendiscriminatie in Zuid-Amerika ? En waarom
wordt hier het meest aperte voorbeeld, Zuid-Afrika, achterwege gelaten ? Virtus
prudentiae ? Er zit mij toch iets scheefs in dit geval, temeer daar het toch een
open getuigenis wil zijn. Op pag. 11 vinden we louter voorbeelden uit Parijs
en Londen, en als op dezelfde pagina wordt gezegd: „Het pijnlijkste wordt de
rassendiscriminatie wanneer zij door de staat gesanctioneerd en tot recht geproclameerd wordt Deze ,,apartheidspolitiek" leidt onverbiddelijk tot algehele
vervreemding van de raciale groepen van elkaar", dan voelen wij wel, dat hier
aan Zuid-Afrika gedacht wordt, maar waarom wordt dit niet openlijk gezegd ?
Zo ergens, dan moet toch hier wel het „te pas en te onpas" van St.-Paulus (2
Tim. 4, 2) worden toegepast. Nu kan men in Zuid-Afrika zeggen, dat deze
passus uit het schrijven slaat op enkele Zuidelijke staten van de U.S.A.
In het begin van haar verklaring, na de inleiding, geeft de Synode een
biologisch-psychologische uiteenzetting van het rasbegrip, en zij betoogt hierin
de gelijkwaardigheid van de mensenrassen. Het betoog zou aan kracht gewonnen
hebben, als de Synode hier de rassenverklaring van de Unesco had geciteerd,
die in 1951 werd opgesteld en in 1952 werd aangeboden aan het Anthropologisch Congres te Wenen. De Synode had dan de fout vermeden, de Joden als
een ras te bestempelen (pag. 23 en 24). De Joden vormen nl. een godsdienstige
groep, biologisch echter vormen zij een rasmenging, een heterogene groep,
waarin we zowel langschedelige typen met een Lange lichaamslengte als kortschedelige met een korte lichaamslengte aantreffen. De zg. „Joodse" kenmerken
zijn niet specifiek. Het typische van veler houding tegenover de Joden is juist,
dat hier voornamelijk godsdienstige motieven een rol spelen, hetgeen niet steeds
gezegd kan warden bij rasdiscriminatie. Daarom acht ik het voorbeeld waar
een houding ten opzichte van de Joden wordt beschreven, ofschoon op zich
genomen juist, in het geheel van de context misplaatst.
De Unesco-verklaring beklemtoont de gelijkwaardigheid van de rassen op
zuiver wetenschappelijke gronden. Vooral wordt hier tegenover elkaar afgewogen, wat genetisch is vastgelegd en wat aan milieuinvloeden moet warden
toegeschreven bij het constateren van verschillen tussen de rassen onderling.
Verschil in cultuurhoogte blijkt dan in hoofdzaak door het milieu bepaald te
zijn. In par. 5 lezen wij b.v.: „Het normale individu, ongeacht het ras, is in
wezen opvoedbaar. Hieruit volgt, dat zijn verstandelijk en zedelijk leven grotendeels bepaald is door zijn opvoeding en zijn physische en sociale omgeving",
en in par. 6 staat: „Het wetenschappelijk materiaal, dat momenteel te onzer
beschikking staat, wettigt de gevolgtrekking niet, dat geerfde genetische verschillen een voorname factor zijn in het voortbrengen van de verschillen tussen
de culturen en culturele prestaties van verschillende volkeren of groepen. Het
wijst er in tegendeel op, dat de hoofdfactor voor het verklaren van zulke verschillen ligt in de geschiedenis van de culturele ervaring, die elke groep andergaan heeft". Aan het slot van de Unesco-verklaring wordt het geheel kart en
officieel samengevat: „Wij hebben gemeend, dat het de moeite waard is, op
officiele wijze uiteen te zetten, wat momenteel wetenschappelijk bevestigd is
omtrent verschillen tussen individuen en groepen.
1. In zake rassen zijn de enige kenmerken die een anthropoloog met vrucht
kan gebruiken als basis voor classificatie, physisch (anatomisch en physiologisch).
2. Beschikbare wetenschappelijke kennis !evert geen basis op voor het geloof,
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dat de groepen der mensheid verschillen in aangeboren aanleg voor intellectuele
en emotionele ontwikkeling.
3. De biologische verschillen tussen menselijke wezens binnen een enkel ras
kunnen even groot zijn als de biologische verschillen tussen de rassen.
4. Uitgebreide maatschappelijke veranderingen zijn opgetreden, die op geen
enkele wijze verbonden waren met veranderingen in rastype. Historische en
sociale onderzoekingen schragen op die wijze het inzicht dat erfelijke verschillen
van geringe betekenis zija bij het bepalen van de sociale en culturele verschillen
tussen verschillende groepen mensen.
5. Er is geen bewijs dat rasmenging als zodanig, uit biologisch oogpunt
bekeken, nadelige gevolgen zou veroorzaken. De maatschappelijke gevolgen van
rasmenging, zij het gunstig of ongunstig, kunnen in de regel toegeschreven
worden aan maatschappelijke factoren".
Met het opnemen van dergelijke punten uit de rassenverklaring van de
Unesco had de Synode zich op een soliedere basis geplaatst dan de wat lapidaire
en soms aanvechtbare beschouwing die zij nu heeft gegeven. Solieder: want het
doet steeds vreemd aan, wanneer een Synode als Synode een les gaat geven in
biologie en antropologie. Aanvechtbaar: de Synode zegt, b.v. zonder meer:
„Uiterlijke en innerlijke raskenmerken zijn erfelijk" (pag. 6). Wat wordt hier
met innerlijke kenmerken bedoeld? Over de erfelijkheid van de innerlijke,
psychische, kenmerken is heel wat discussie. Aan de waarde van de voorbeelden
die traditiegetrouw vaak worden aangehaald, als mathematische aanleg, muzikaliteit, die erfelijk zouden worden doorgegeven, wordt ernstig getwijfeld. Men
citeert nooit de contra-voorbeelden, die er misschien evenveel zijn. Alleen een
doorgevoerd statistisch onderzoek zou hier wellicht opheldering kunnen geven.
Wat erfelijk is vastgelegd, schijnt niet zozeer de mathematische etc. intelligentie
te zijn, als wel de algemene intelligentie, en deze loopt bij de verschillende
rassen niet significant uiteen. Dat die intelligentie zich b.v. naar de mathematica
richt, is een milieukwestie. Om het belang van de zaak willen wij hier nog een
citaat geven uit de Unesco-verklaring (uit par. 5): „Het komt vaak voor, dat
een nationale groep gekenmerkt schijnt door bij zondere psychologische eigenschappen. De oppervlakkige opvatting zou zijn, dat dit berust op het ras.
Wetenschappelijk echter zijn we er ons van bewust, dat een gemeenschappeEike psychologische eigenschap meer waarschijnlijk berust op een gemeenschappelijke historische en sociale achtergrond en dat zulke eigenschappen het feit
kunnen verbergen, dat men binnen verschillende populaties, die uit tal van
mensentypen bestaan, dezelfde reeks van temperament en verstand zal vinden".
Toegegeven moet warden, dat ook de Synode dit weet. Ze schrijft op pag. 9:
„Het door een bepaald ras bereikte cultuurniveau heeft in wezen niets met het
ras als zodanig te maken. Wat men vroeger biologisch bepaald achtte, is gebleken cultureel bepaald te zijn. De gewoonte, am over raseigenschappen in geestelijke zin te spreken, is ontstaan ander invloed van bepaalde rassentheorieen,
die, wetenschappelijk gewaardeerd, onbetrouwbaar zijn". Als wij dus het woord
'innerlijk' van pag. 6 op deze wijze moeten verklaren, dan kunnen wij hiermee
van harte akkoord gaan, maar dan is het wel erg lapidair en onduidelijk
gebruikt.
In het wetenschappelijk gedeelte van de rassenverklaring der Synode valt
nog nets anders op: het invoeren van een bijbeltekst als argumentatie voor een
wetenschappelijke stelling. „Alle mensen, die thans op aarde Leven", zo staat
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er op pag. 7, „behoren — biologisch gezien — tot an enkele soort. 'Uit een
enkele, heeft God het gehele menselijke geslacht gemaakt' zegt de bijbel". Men
zie ook pag. 15, waar eveneens op deze bijbeltekst wordt gezinspeeld. Naar mijn
overtuiging wordt hier zowel de bijbel als de wetenschap geweld aangedaan.
Een dergelijke argumentatie hoort in dezelfde categorie thuis als de beruchte
argumentatie uit de tijd van Galilei, dat de zon om de aarde moet draaien,
omdat er geschreven staat: „Zon, sta stil boven Gibon" (Jos., 10, 12). De
biologische eenheid van de menselijke soort moet men met biologische argumenten staven (en die zijn er), terwijl de bijbeltekst op haar openbaringsinhoud
moet worden onderzocht. De bijbel is nu eenmaal geen handboek voor de
biologie.
Het is jammer, dat de rassenverklaring door dergelijke onnauwkeurigheden
is ontsierd, want er staan werkelijk goede en behartigenswaardige dingen in.
We kunnen volkomen onderschrijven, hetgeen de Synode zegt over de rasbeschouwing die in een mythe kan ontaarden, over groepsvooringenomenheden
die tot discriminatie en apartheid voeren. De uiteenzetting over hetgeen de
bijbel zegt over Israels uitverkiezing is waard overwogen te worden. Wij missen
hierin (het zij tussen haakjes gezegd) het contrapunt van de Babelse spraakverwarring: het Pinkstergebeuren, waarbij alle talen weer samenvloeiden. Maar
dan schiet ineens de apostolische bewogenheid van het Synodale schrijven te
ver door, en daardoor wordt het gehele betoog aangetast. Op pag. 18 e.v. wordt
gezegd dat de eenheid der mensheid in Christus is gegeven. „Wanneer het
geloof in Jezus Christus wegvalt, wordt het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk,
om aan de eenheid van het menselijk geslacht vast te houden". Het falen van de
niet-Christelijke pogingen wordt dan duidelijk gemaakt met een tekst van Prof.
van der Leeuw uit de dertiger jaren, die evident slaat op het Nazidom en niet
op de huidige situatie. Geen woord over de moderne eenheidsvisies als die van
de humanist Julian Huxley, die veel weerklank heeft gevonden. De Unescoverklaring zegt daarentegen, en dit dus op zuiver wetenschappelijke gronden:
„De eenheid van de mensheid is steeds duidelijker geworden" (par. 8) en
citeert dan een zin van Charles Darwin uit The descent of man van 1871.
Het gaat zo maar niet, om de niet-Christelijke eenheidsvisies (zo noem ik ze
maar; de Synode gebruikt dit woord niet) te kwalificeren met „een abstract
mensheidsideaal". (pag. 19) Iedere humanist zal hiertegen, terecht, in opstand
komen. Ook hij gaat niet voorbij aan „het concrete mens-zijn van de mens in
diens ras-, yolk- en cultuur-positie". (pag. 19) Iets anders is, of het mensheidsidee van de humanist niet vervolledigd moet warden door het Christendom.
Natuurlijk. En we zouden er zelfs op kunnen wijzen, dat het humanistische
concrete mensheidsbeeld in feite mogelijk is geworden door de Christelijke
atmosfeer, door het feit dat God in deze schepping is ingetreden, zodat de
genade onlosmakelijk met de natuur is verbonden. Denk slechts aan het „anima
naturaliter christiana" van Tertullianus. Maar dat wil niet zeggen, dat wij de
niet-Christenen mogen afdoen met een abstract mensheidsideaal.
Slechts via de kerk, zo betoogt de Synode, kunnen wij ons werkelijk beroepen
op ons mens-zijn. Maar vlak hierop wordt dit hele betoog alle grand ontnomen
door de volgende zin: „Het is wederom diep beschamend, dat men in kringen
buiten de kerk, ondanks het door ons gesignaleerde abstracte mensheidsideaal,
vaak meer oog heeft voor deze concrete mede-menselijkheid dan vele christenen.
Er zijn humanisten, die in dit opzicht de christenen in gebreke stellen" (pag.
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20) Dit laatste is absoluut waar, maar daardoor wordt de voorafgaande redenering van haar kracht beroofd. Deze had dus anders moeten warden opgezet.
Men had er op moeten wijzen, dat het humanistische mensheidsbeeld wel
degelijk concreet is, maar onvolledig.
Een ander voorbeeld: sprekend over onlustgevoelens en schuldbesef, schrijft
de Synode op pag. 23: „Hoewel het kleine kind uit de aard der zaak geen
rasbesef beef t, zien wij toch, dat reeds in de eerste jaren, ander invloed van de
omgeving, angst voor het vreemde en zondige neiging tot wilsoplegging (baby
en baboe) onstaat: een afwerende houding tegenover de mens van het andere
ras". Ik vraag mij of welke psychologische theorie aan deze zin ten grondslag
ligt. Het voorbeeld ,baby en baboe' lijkt mij misplaatst. Kennen de schrijvers
van deze synodale verklaring de baby-baboe verhouding uit eigen aanschouwing
of ervaring? Dan hadden zij dit nooit geschreven. Tot in de laatste jaren heb ik
baboe's blanke kinderen zien verzorgen, en noch bij de kinderen, noch bij de
baboe heb ik iets bespeurd van „een afwerende houding tegenover de mens van
het andere ras". In de gevallen dat de verhouding niet zo goed was, lag de
oorzaak altijd in de behandeling van de baboe door de ouders van de kinderen,
maar ik ben er van overtuigd, dat die ouders ook een blanke kinderverzorgster
'koloniaal' behandeld zouden hebben. Er mankeerde iets aan hun instelling
tegenover personeel in het algemeen, en niet tegenover iemand van een ander
ras in het bijzonder.
En zo ligt dan de rassenverklaring van de Generale Synode voor ons. Een
apostolisch bewogen betoog met aan het slot een dringend vermaan om door
liefde en recht tot een ontmoeting op voet van gelijkheid to komen. Apostolisch
bewogen dus, maar onrijp. Met altijd die onaangename bijgedachte dat over
band wordt gespeeld. Ongetwijfeld, er staat zeer veel goeds in, maar het zou
een waarlijk krachtig getuigenis zijn geweest, ais men de argumenten voor
apartheid van de Zuid-Afrikaanse blanke Christenen had vermeld en ontzenuwd. Dan had de bewogenheid het stevige wetenschappelijke, en ook sociaalwetenschappelijke fundament gekregen, dat zij thans ontbeert.

BUITENLANDSE
KRONIEK

Tsjechoslovakije
A. VAN PETEGHEM

E politieke evolutie van Tsjechoslovakije is om drie redenen belangrijk.
D
In de eerste plaats gaat het hier om een Europees land waar het communisme tamelijk laat, pas in 1948, werd ingevoerd, minder door Russische
wapenen dan door een inwendige staatsgreep, waarbij gebruik werd gemaakt
van een democratisch gekozen parlement 1). Vervolgens is er het feit, dat de
communistische partij hier reeds voor de oorlog een vrij belangrijke rol speelde.
Ten slotte loopt door heel de nog jonge geschiedenis van het land de tragische
levensloop van een man, die in 1918 mede de grondslag legde voor de onafhankelijkheid van het land, maar door zijn besluiteloosheid in niet geringe mate
heeft bijgedragen tot de putsch van 1948: Benesj.
We kunnen hier niet de hele geschiedenis schetsen tussen de twee wereldoorlogen, we stippen slechts enkele problemen aan. En dan eerst de heterogene
samenstelling van nationaliteiten in dit land.
Toen Tsjechoslovakije in 1918 een onafhankelijke staat werd, strekte het
gebied zich uit over een lengte van meer dan 900 km en een minimumbreedte
van 77 km. De bevolking (14 miljoen) bestond uit: 7,5 miljoen Tsjechen,
2,5 miljoen Slovaken, 3 miljoen Duitsers (Sudetenduitsers), vooral in Bohemen
en Moravie, 720.000 Hongaren in het zuidelijke Slovakije, 550.000 Roethenen
in OekraIne, 100.000 Palen in Silezie. De nieuwe staat droeg in zich de kiem
van allerlei on.enigheid, en hij was al zo zwak als het oude Oostenrijk-Hongarije, waaruit hij gevormd was. Van oudsher bestond er een sterke tegenstelling
tussen de Bohemen en Moraviers enerzijds en de Slovaken anderzijds. Door zijn
geopolitische situatie wekte het land de wraaklust van Rusland, Duitsland,
Hongarije en Polen. Innerlijk kon het de energie niet opbrengen om zich te
weer te stellen tegen de krachten die de eenheid uiteenrukten. Er werd trouwens
niets gedaan om de homogeniteit te bevorderen.
In 1938 - 1939 werd Tsjechoslovakije trapsgewijze geannexeerd door Duitsland. Hitler maakte daarbij een handig gebruik van de werkelijk vitale eisen van
de Sudetenduitsers. Later ontstond een soortgelijk probleem in het oostelijk
gedeelte van het land en werd Praag gedwongen, Roethenie af te staan aan
Oekraine.
Van grote betekenis was het feit dat Bohemen - Moravie gedurende de oorlog
anders behandeld werd dan Slovakije. Op 14 maart 1939 werd Slovakije onafhankelijk, en het scheidde zich af van Praag. Onder leiding van Mgr. Tiso werd
het een Duits protectoraat, het bleef heel de oorlog zelfstandig. Bohemen en
Moravie daarentegen werden bezet. De Tsjechen behoefden geen militaire
dienst te verrichten, maar wel werken voor de Duitse oorlogsindustrie. Als
gevolg van de akkoorden van Munchen (29 september 1938) nam Benesj op
5 oktober 1938 ontslag als president; hij ging zich in Londen vestigen. Pas op
23 juli 1940 werd daar een nationaal comite voor het herstel van een onafhankelijk Tsjechoslovakije gesticht. De regeringen van de geallieerden erkenden dit
1 ) Nog in 1962 kon in Praag door Jan Kozak een belangrijk referaat gehouden
worden over „de rol van een parlement in de volksdemocratie".
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als een regering in ballingschap. Oak de Sovjetunie. Het land zou na de oorlog
hersteld worden in zijn vooroorlogse grenzen.
Om de geschiedenis van de communistische partij te schetsen, moeten we
teruggaan tot het jaar 1874. Toen werd de Tsjecho-Slovaakse Sociaal-Democratische Partij gesticht en ontstond voor de Duitse minderheden de Duitse SociaalDemocratische Partij. Uit de linkervleugels van deze twee partijen werden in
1921 twee verschillende communistische partijen gevormd. Tot de leiding van
de Tsjechoslovaakse communistische partij behoorde Antonin Zapotocky, die
we later terugvinden als staatspresident. Onder druk van de Komintern kwam
er in oktober-november van hetzelfde jaar al een fusie tot stand tussen beide
partijen. Ze vormden de Tsjechoslovaakse communistische partij; Klement Gottwald werd secretaris-generaal.
Bij de verkiezingen van 1935 behaalt de partij 30 mandaten in het parlement
en 16 in de senaat: ongeveer 10% van de te behalen zetels. Vanaf 1936 verdedigt de partij het volksfront-idee en streeft ze naar een samengaan met de
sociaal-democraten. Dat deze weigeren mee te werken, zullen de communisten
Benesj nooit vergeven.
Na Munchen 1938 wordt de communistische partij ontbonden. De leden
verspreiden zich in drie richtingen: sommigen vluchten naar Moskou (Gottwald); anderen gaan naar Londen (Clementis); enkelen blijven in het land en
bereiden daar de verzetsbeweging voor. De diaspora is het begin van onderlinge
tegenstellingen, die dieper gaan dan men aanvankelijk wil aannemen. Gottwald
volgt in alles de richtlijnen van Moskou, maar de Londenaars coder leiding van
Clementis reageren a.m. sterk tegen het pact tussen Hitler en Stalin in 1939.
Gottwald weet dat hij zich zal moeten wapenen tegen de Londense groep.
Vanaf 1941 verandert alles. De communisten gaan meedoen in de strijd tegen
Nazi-Duitsland. In Londen worden ze opgenomen in de Tsjechische Staatsraad.
Voor de houding van Benesj gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft men
tot nog toe geen afdoende verldaring gevonden. Het is een feit, dat hij tussen
1941 en 1945 de latere communistische staatsgreep in de hand heeft gewerkt.
Zoals blijkt uit een van zijn werken, Oh vondt les Slaves?, speelde hierin zijn
fanatieke Slavische instelling een grate rol. Reeds op 18 juli 1941 sloot hij te
Londen een hulp- en vriendschapsverdrag met Moskou: Tsjechoslovakije en de
Sovjetunie verbonden zich in de strijd tegen Duitsland tot de uiteindelijke
overwinning. In 1943 werd dit aangevuld door een bijstandsverdrag op basis
van niet-inmenging in elkaars binnenlandse aangelegenheden. Al spoedig moest
Benesj ervaren dat dit begrip voor Moskou een andere inhoud had dan voor
Praag. Gebruik makend van een Karpato-Oekranische Raad ijverde Moskou
voor de aanhechting van Roethenie. Op 29 juni 1945 weird Roethenie aangesloten bij Oekraine, „op aanvraag van het yolk". Op 22 november werd dit
goedgekeurd door de Voorlopige Tsjechische Nationale Vergadering.
Benesj' reis naar Moskou in 1943 was ook in een ander opzicht belangrijk.
Hij vond er een zekere modus vivendi met de Tsjechische communisten die naar
Moskou gevlucht waren. De Tsjechische staat zou na de oorlog op de vier
volgende principes steunen: 1) de huidige staatsinstellingen zullen de Nationale
Comites vervangen; 2) de rechtse partijen zullen ontbonden warden; 3) de
andere partijen zullen met de communistische partij een volksfront vormen;
4) volksrechtbanken zullen de oorlogsmisdadigers oordelen. Benesj gaf toe.

TSJECHOSLOVAKIJE

1049

Waarom, is niet duidelijk. Was hij misschien op de hoogte van de mondelinge
overeenkomst van de Grote Drie te Teheran, volgens welke Tsjechoslovakije
in de Russische invloedssfeer zou gelaten worden?
De Sovjetunie had dus reeds een deel van Tsjechoslovakije (Karpato-Rusland) ingepalmd. Ze zou er ook voor zorgen, een deel van de Slovaakse verzetsstrijders te liquideren. Ze schiep een toestand zoals ze al in Warschau had
gedaan. In het voorjaar van 1944 werden rode parachutisten en partisanen naar
de Slovaakse bergen gestuurd. De Slovaakse partisanen zouden voortaan hun
bevelen krijgen uit Kiev. Toen, na de moord op de Duitse generaal Otto, sterkere Duitse troepen tegen de verzetsstrijders werden ingezet en op 29 augustus
1944 het garnizoen van Banska Bystrica in opstand kwam, wachtten de Slovaakse partisanen tevergeefs op hulp van de Sovjetunie. Russische troepen stonden
op slechts 150 km van Banska Bystrica. Pas toen 30.000 Slovaken gesneuveld
waren, began de wederopmars van het Russische leger in het midden van april
1945.
Het is trouwens bij het begin van deze opstand, dat een soort van regering
ontstond waarvan Moskou de touwtjes in handen hield. Op 1 september 1944
werd de 'Slovaakse Nationale Raad' van verzetsstrijders opgericht (7 democraten, 4 communisten en 2 sociaal-democraten).
In april 1945 moest Benesj verder toegeven; met Gottwald vormde hij in
Kashau een eerste naoorlogse regering. Chef van deze regering werd Fierlinger,
een sociaal-democraat met sterke communistische sympathieen, de communisten
kregen de departementen van binnenlandse zaken en van voorlichting; Gottwald
werd vice-premier. Het programma voorzag: uitwijzing van Duitse en Hongaarse minderheden; onteigening en veroordeling van collaborateurs; een agrarische hervorming; een politiek van nationale zekerheid; hervorming van het
onderwijs, met verplicht Russisch taalonderricht; een zo nauw mogelijke samenwerking met de Sovjetunie.
Bij de laatste vrije verkiezingen, op 26 mei 1946, behaalden de communisten
ruim 40% van de zetels in Bohemen-Moravie, doch nauwelijks 30% in Slovakije. Deze nederlaag in Slovakije werd echter onmiddellijk goedgemaakt door
een wet van 27 juni 1946, waarbij de Slovaakse Nationale Raad het recht
verloor, wetten uit te vaardigen zonder toestemming van Praag.
Een jaar later, in het midden van 1947, werd het duidelijk hoe stevig Moskou
Praag in zijn greep had. Benesj wilde aansluiten bij het Marshallplan. Hij
koesterde nog de illusie, van zijn land een brug te maken tussen Oost en West.
Stalin liet hem echter verstaan dat Tsjechoslovakije zich economisch en commercieel aan de Sovjetunie moest laten binden. Op binnenlands gebied werd er
vanaf november 1947 gestreefd naar een fusie van de socialistische partij met de
communisten.
Spoedig werd het ogenblik rijp voor de putsch van februari 1948. Steeds
sterker werden de niet-communistische politici under druk gezet. Nosek, de
minister van binnenlandse zaken, began met een zuivering onder de niet-communistische politie-ambtenaren, hij zette de negen laatste 'burgerlijke' politiecommissarissen van Praag af. Op 13 februari dreigden de niet-communistische
ministers met ontslag. Op 17 februari verspreidde de communistische partij een
plan „tot omverwerping van de Tsjechische Staat door de burgerlijke partijen".
Op 19 februari kwam Moskou zich met het conflict bemoeien, Zarin arriveerde
in Praag. Nosek joeg zijn fanatieke partijgenoten de straat op. Het leger bleef
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wachten op een woord van Benesj om op te treden tegen de betogingen, maar
Benesj zweeg. Op 25 februari zwichtte hij voor Gottwald. Wilde hij een burgeroorlog voorkomen? Als een gebroken man verliet hij zijn Praagse residentie.
Op 7 juni trad hij of en werd als president opgevolgd door Gottwald. Hij
stierf op 3 september.
Op 27 februari vormde Gottwald een nieuwe regering, met 12 communisten
en 12 niet-communisten. Paradoxaal genoeg bleef Jan Masaryck minister van
buitenlandse zaken. Echter niet voor lang. Op 10 maart 1948 werd zijn lijk
gevonden in de tuin van zijn ambtswoning. Wellicht zullen we nooit weten of
hij vermoord werd of zelfmoord pleegde. Op 30 mei werden verkiezingen
gehouden. Nog 13,4% van de kiezers stemden tegen de regeringspartij. Daarmee was het communistisch regime echter gevestigd.
Uit de verdere evolutie stippen we hier slechts drie punten aan:
1. Net zoals Hongarije (Rajk), Albanie (Kori Dzodze), Bulgarije (Kostoff), Polen (Gomulka) en Roemenie (A. Pauker), heeft ook Tsjechoslovakije
zijn proces gekend ter liquidering van een aantal te gevaarlijk geworden machthebbers: o.m. Rudolf Slansky, de secretaris-generaal van de partij, en Vladimir
Clementis, de opvolger van Masaryck als minister van buitenlandse zaken.
De beschuldiging luidde steeds: „Trotzkistische, titoistische, zionistische, burgerlijke tendensen en strijd tegen de belangen van het Tsjechische yolk".
2. In tegenstelling met b.v. Albanie en zelfs Polen is Tsjechoslovakije een
van de landen die tot nog toe steeds in alles de leiding van Moskou hebben
aanvaard en geen kritische houding hebben hoeven aan te nemen.
3. In 1960 imam er een nieuwe grondwet tot stand. In de inleiding wordt
betoogd dat in Tsjechoslovakije de voorwaarden vervuld zijn om een overgang
tot het totale communisme mogelijk te maken. De andere artikelen zijn op dit
thema opgebouwd. Art. 4 spreekt van de stuwende kracht en de voorhoede van
het yolk, de communistische partij. Prive ondernemingen, die vroeger tot 50
arbeiders mochten hebben, zijn nu opgeheven: slechts wie zonder vreemd
personeel werkt, kan nog een prive onderneming bezitten. Ander privê bezit,
dat vroeger tot 50 ha beperkt was, is nu ingekrompen tot een klein huis. De
Staat bestaat uit twee gelijkberechtigde broedervolken, de Tsjechen en de Slovaken. De grondwet waarborgt de taalvrijheid en de culturele ontwikkeling van
de Hongaarse, OekraIense en Poolse minderheden (er leven in het land nog
400.000 Hongaren, 75.000 Oekraieners en 80.000 Polen). Aileen de 160.000
Duitsers hebben geen rechten. Ze worden als Tsjechoslovaakse burgers beschouwd.

Economische ontwikkeling
Op economisch gebied bekleedt Tsjechoslovakije onder de landen van het
oostelijk blok een heel aparte plaats. Terwiji Polen, Roemenie, Albanie, Bulgarije en zelfs Hongarije hoofdzakelijk landbouwlanden waren en dit, ondanks
een verregaande industrialisering, nog steeds enigszins blijven, kende Tsjechoslovakije reeds voor de Tweede Wereldoorlog een grote industriele ontwikkeling. Voorbeelden van grate vooroorlogse Tsjechische industrieen zijn voldoende bekend: de Bata-schoenfabrieken van Zlin (nu Gotwaldow), de Skodafabrieken, de kristalateliers van Jablonec. Daar komt bij dat Bohemen en
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Moravie relatief weinig geleden hebben van de oorlog; de daar gevestigde
industrie, die gedurende de oorlog door de Duitsers werd uitgebouwd, was in
april 1945 helemaal intact gebleven. Op dat ogenblik speelde de Duitse Democratische Republiek nog geen rol. Tsjechoslovakije was in 1945 het leidende
land in Oast-Europa.
Al spoedig stelde Moskou dan ook pogingen in het werk om de Tsjechische
industrie in zijn systeem in te schakelen. Reeds in het programma van Kosice
ging een nationaliseringspolitiek schuil. Het voorzag de nationalisering van het
bezit van Duitsers en fascisten en een grootscheepse landhervorming. Onmiddellijk na de bevrijding begonnen de Russen de bedrijven en industriele installaties
die aan Duitsers hadden toebehoord of opgericht werden tijdens de oorlog,
over te nemen of te ontmantelen. Een deel ervan werd later teruggegeven in ruil
voor de uraniummijnen van Jachynov. Op 28 oktober 1945 ondertekende
Benesj de presidentiele decreten ter nationalisering van de vitale industrieen en
handelsondernemingen. In de ogen van Benesj moest het een geleidelijk proces
worden en hij gaf daarvoor vier redenen aan:
1. De Tweede Wereldoorlog had de economie van bijna alle kleine landen
aan banden gelegd. Zowel de industrie als de financien konden slechts met
krachtige hulp van de Staat opnieuw op de been gebracht of omgevormd worden, zelfs als men voorzag dat de betrokken bedrijven later weer volgens het in
particuliere ondernemingen geldend systeem beheerd zouden moeten worden.
2. Een aanzienlijk deel van de industriele bedrijven was tijdens de oorlog in
handen geweest van Duitsers, b.v. 90% van de papier- en porceleinbedrijven.
3. In heel Europa had de oorlog een omwenteling teweeg gebracht in de
politieke en economische verhoudingen; overal openbaarde zich de neiging om
over te schakelen van het liberalisme naar het socialisme.
4. Ten slotte een geografische factor: Tsjechoslovakije grenst aan Rusland;
het was logisch dat het steeds beinvloed zou worden door het sociaal-economisch
systeem dat daar gold, ook al bleef Tsjechoslovakije een parlementaire democratie.
De een na de ander werden de banken, de verzekeringsmaatschappijen, de
bouwbedrijven, de voedingsindustrieen, de minerale bronnen, de drukkerijen,
de hospitalen en de gehele buitenlandse handel genationaliseerd. De procedure
was overigens eenvoudig: de arbeidsraad van ieder prive bedrijf kon er over
beslissen of het bedrijf al dan niet genationaliseerd moest warden. Oak de
landhervorming werd in een snel tempo doorgevoerd. Van de 12 miljoen ha
werden er ruim 5 miljoen verdeeld.
Toen Praag in 1947 onder druk van de Sovjetregering de Marshallhulp moest
afwijzen en in ruil daarvoor in december een handelsverdrag met de Sovjetunie
sloot, was het land voorgoed afgesloten van het Westen. Het zwaartepunt van
de in- en uitvoer werd verlegd naar de Sovjetunie. Om te kunnen voldoen aan
de Russische eisen inzake levering van staal en afgewerkte metaalprodukten,
moest de Tsjechische economie zich reorganiseren en zijn binnenlandse behoef ten moesten verlaagd warden tot 12% van de totale raming.
De sterke economische positie van Tsjechoslovakije ten overstaan van de
andere landen van het oostelijk blok bleef verder een rol spelen in zijn verhouding tot de Sovjetunie. Van 1953 tot 1961 leverde het land kredieten ter waarde
van 347,4 miljoen dollar aan de ontwikkelingslanden van Afrika, Azie en
Latijns Amerika. De financiele hulp die Praag van Rusland ontving, bedroeg
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daarentegen slechts 1,6% van de totale door Rusland verstrekte kredieten aan
de landen van het Oostblok, China uitgezonderd. Alleen op het gebied van de
technische bijstand werd Tsjechoslovakije beter geholpen. In totaal leverde
Moskou 179 plannen voor industride installaties, 525 plannen voor constructie
van verschillende machines en 34 andere brevetten voor allerhande realisaties.
Daarbij hielpen Sovjet ingenieurs bij de opbouw van het grootste ijzer- en
staalbedrijf in de nabijheid van Kosice in Slovakije.
De procentuele stijging van de industride produktie bedroeg in de periode
van 1953 tot 1957 ongeveer 39%. In vergelijking met de andere landen van
het Oostblok is dit weinig: Sovjetunie 55%, Bulgarije 55%, Polen 49%,
Oost-Duitsland 46%. Maar dit lagere groeicijfer betekent slechts dat de economische ontwikkeling in Tsjechoslovakije reeds vroeger zijn hoogtepunt had
bereikt dan in andere satellietlanden.
De economische positie van Tsjechoslovakije ten overstaan van het Oostblok
wordt duidelijk geillustreerd in onderstaande tabel. We hebben er de produktie
van een aantal belangrijke artikelen in samengebracht (in 1000 ton of 1000
stuks) en deze vergeleken met de produktie van de Sovjetunie en de andere
landen van Oost-Europa. Tenzij anders aangeduid, zijn de cijfers van 1960.

ijzererts
mangaanerts l)
ruw ijzer
ruw staal
Stahlrohre
gewalst staal
cokes l)
fosformeststofl)
stikstofmeststofl)

vrachtwagens en bussen
autobanden
tractoren
personenwagens
cement
papier
steenkolen

bruinkolen
elektriciteit (kWh)
petroleum
aardgas (miljoen m3)2

Sovjetunie

Oost-Europa

170.000
5.516
46.800
65.300
5.800
45.100
53.400
1.433
385
17.200
238,5
139
45.500
2.400
365.171
141.386
292.000
148.000
28.085

7.278
376
13.715
20.730
1.325
11.595
17.652
645
788
57,1
3.185
60
69,1
22.924
1.821
138.211
333.361
113.933
13.246
10.322

Tsjechoslovakije
3.120
186
4.695
6.768
629
4.482
6.278
135
133
17,5
1.108
32,5
56,2
5.051
443
27.626
58.403
24.450
137
1.246

Tsjechoslova.
kije % van
Oost-Europa
42
41
34
32
47
39

%
%
%
%
%
%

35
21
17
30
34
54
81
22
24
19
17
21
1
12

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1) 1959 2) 1958
Dat Tsjechoslovakije deel uitmaakt van de Comecon, spreekt vanzelf. De
bedrijfsraden ervan voor machinebouw, voedings- en verbruiksgoederen en de
raad voor algemeen economisch onderzoek zijn in Praag gevestigd.
De landbouw schijnt echter niet tot bloei te komen. Om de onderstaande
tabel juist te beoordelen, mogen we niet vergeten dat de landbouwproduktie in
het Westen van 1955 tot 1957 globaal met 25% is vooruitgegaan en dat
Tsjechoslovakije voor de oorlog praktisch zichzelf kon voorzien in voedingsmiddelen.
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Opbrengst van de oogst in 1000 ton

tarwe
rogge
gerst
haver
suikerbieten
aardappelen
voederrapen
voederplanten

1934-1937

1960

1513
1577
1109
1212
4664

1503
895
1745
1020
8368

9635

5093

4653
3863

3585
5806

1960 procentueel
t.o.v. 1934-38
99
56
157
84
179
52
77
150

De veeteelt schijnt er daarentegen veel beter voor te staan. En wat een
onloochenbaar feit is: een onmiskenbare verhoging van de levensstandaard,
die tot uiting komt in een verhoogd verbruik van tarwemeel, rijst, vlees, vet en
olie, boter, groenten, fmit, suiker en eieren.

Verbruik in kg per hoof d en per jaar

melkprodukten
tarwe
roggemeel
tarwemeel
rijst
brood
aardappelen
vlees
vet en olie
boter
groenten
fruit
koffie
suiker
eieren (stuks)

1936

1960

1960 procentueel
t.o.v. 1936

205,4
170,8
53
62,6
3,6
84,7
118,9
34
14,1
—
65,5
42,9
—
23,2
138

173
167
34,2
84,8
4,1
71,8
100,3
56,8
19,3
—
87,3
70,4
—
36,3
179

83
98
64
135
114
95
84
155
140
124
133
164
66
156
130

De landbouw heeft vooral of te rekenen met de voortschrijdende veroudering
van de arbeidskrachten. De gemiddelde leeftijd van de boeren is 45 jaar. Dit is
trouwens een verschijnsel dat zich in geheel Oast-Europa voordoet. In Tsj echoslovakije is deze vermindering van belangstelling voor de landbouw te wijten
aan het lage inkomen van de boeren (ongeveer 513 kronen per maand tegenover 1381 gemiddeld voor een arbeider), aan de daarmee gepaard gaande aantrekking van het grotere comfort in de grote steden, en ten slotte aan de
meedogenloze collectivisering.
In 1960 waren minstens 84,4% van alle landbouwgronden genationaliseerd:
7.389.000 ha verdeeld over 12.560 bedrijven; ongeveer 1,4 miljoen ha waren
nog in particulier bezit. De particuliere bedrijven bestonden voor 72% uit 2 tot
15 ha, 3,5% bewerkten meer dan 15 ha en 25% minder dan 2 ha. Een aanzienlijk deel van de veestapel was nog in particulier bezit: 18% van het hoornvee, 28% van de koeien, 34% van de varkens.
De collectivisering is in drie etappes verlopen. In de eerste, van 1949 tot het
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midden van 1953, werd 1/3 van de gezamenlijke landbouwoppervlakte genationaliseerd. Na de dood van Stalin tot ongeveer 1955 liep het aantal gecollectiviseerde landbouwgemeenschappen terug: van 7.038 in 1953 tot 6.478 in 1955;
30% van de leden traden uit en de bewerkte landbouwgrond verminderde met
25%. Na de vergadering van het Centraal Comite van de Tsjechoslovaakse
Communistische Partij in juni 1955 werd het proces echter weer geintensiveerd.
Op dit ogenblik zijn er in de gecollectiviseerde bedrijven vier types te onderscheiden:
1. De leden bewaren hun eigen grond, maar men tracht steeds op aangrenzende grondeh hetzelfde te zaaien, zodat het gebruik van zware landbouwmachines renderend wordt. Meststoffen en zaaigoed warden gemeenschappelijk
besteld. Dit overgangstype began echter te verdwijnen vanaf 1955.
2. Geen grenzen meer tussen de akkers. Gemeenschappelijke bewerking van
de grond en levering van de produkten. De veeteelt blijft echter individueel;
vlees en melk worden individueel geleverd.
3. Gemeenschappelijke bewerking van de grond en gemeenschappelijke veeteelt. Individueel blijft men eigenaar van 1/2 ha. Bovendien mag iedereen nog
een koe, drie geiten, een varken en een beperkt aantal stuks pluimvee houden.
Van de som die betaald wordt voor de overname, moet 20% in de collectieve
gemeenschap ingebracht worden en dit ten definitieve titel; de rest wordt vrijwillig ingebracht; als hij de gemeenschap verlaat, krijgt de Boer dit terug, met
of trekking van enige kosten. Van de inkomsten wordt 1 5% contant verdeeld
ander de leden en 15% wordt hun betaald als vergoeding voor het gebruik
van de grond.
4. Het vierde type is gelijk aan het derde, maar hier krijgen de leden geen
vergoeding meer voor het gebruik van de grand. Ze krijgen alleen een vergoeding voor hun arbeid.
In tegenstelling met wat in andere landen van Oast-Europa gebeurt, wordt
in Tsjechoslovakije de oppervlakte van de collectieve landbouwgemeenschappen
slechts langzaam vergroot door aaneensluiting van verschillende bedrijven: in
1955 waren er 6.679 gemeenschappen met gemiddeld 325 ha per bedrijf, in
1959 12.560 bedrijven met elk 380 ha; in 1961 10.816 met elk 411 ha.
towel de grate daling van de zelfstandige landbouwbevolking als de grootscheepse nationalisering van de industrie hebben vanzelfsprekend de klassestructuur van het land gevoelig gewijzigd. In vergelij king met de toestand voor
de oorlog is de groep der zelfstandigen teruggevallen van 15,8% op 0,7%,
d.i. nog 90.000 personen.
Een rede maatstaf voor het levensniveau is vooral de koopkracht van het
arbeidsloon. Hieronder laten we zien hoe lang een arbeider moet werken am
zich de gewone verbruiksgoederen aan te schaffen.
1 kg tarwemeel
1 kg rijst
1 brood
1 kg kalfsvlees
1 kg spek
1 kg ham
1 kg boter
1 lt. melk
12 eieren

39 min.
1 uur 30 min.
33 min.
4 uur
6 uur
10 uur
6 uur 20 min.
19 min.
2 uur 30 min.

1 kg aardappelen
1 kg koffie
1 kg thee
1 kg suiker
1 wollen pak
1 paar nylonkousen
1 japon
1 paar herenschoenen
1 auto

11 min.
31 uur
25 uur
1 uur 48 min.
166 uur
6 uur
50 uur
50 uur
100 weken
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Een beeld van de welstand kan men o.m. aflezen uit de volgende cijfers.
Op 1000 inwoners hebben er 252,8 een radio, 38,3 een T.V., 14,9 een koelkast, 125 een wasmachine.
Boven hebben we reeds gewezen op de bijzondere rol Welke Tsjechoslovakije
speelt in de hulp van het Oostblok aan de ontwikkelingslanden. Op de cornplexe houding van de Oost-Europese landen ten overstaan van de ontwikkelingshulp willen we hier niet ingaan. We kunnen hier volstaan met enkele cijfers
betreffende de door Tsjechoslovakije verleende kredieten: 14 miljoen dollar aan
Ghana, 77 aan de V.A.R., 12,5 aan Mali, 10 aan Guinea en Tunesie, 9,8 aan
Ethiopie, 4,2 aan Somaliland; in Azie: 14 miljoen dollar aan Afghanistan, 18
aan Ceylon, 83 aan India, 52,5 aan Indonesia. Bovendien worden talrijke technici uitgezonden: dokters, ingenieurs, specialisten op administratief gebied, economisten en anderen.
Praag heeft zelfs sinds 1961 een eigen universiteit voor ontwikkelingshulp,
de Universiteit van de 17e november. Zij heeft drie faculteiten: maatschappijleer, filologie, en natuurwetenschap en techniek. Zij bereidt studenten uit ontwikkelingslanden voor op de studie aan de Tsjechische universiteiten, en zoals
gelijksoortige instituten in Rusland neemt ze ook Tsjechische studenten op die
zich voorbereiden om als expert naar de ontwikkelingslanden te gaan. Juiste
cijfers zijn ons niet bekend, maar men schat het aantal studenten op dit ogenblik
op ongeveer 3000. Hoeveel politici die nu een leidende rol spelen in Afrika,
Azie of Latijns Amerika, hebben ondertussen in Praag gestudeerd? De resultaten zijn in ieder geval indrukwekkend. Reeds in 1959 schreef de Zemedelske
Noviny van Praag: „Als wij de studenten uit koloniale landen uitnodigen om
bij ons te komen studeren, dan doen wij dat niet uit liefdadigheid".

Godsdienstige ontwikkeling
In tegenstelling met Polen, waar het regime steeds rekening moet houden
met het feit, dat de overgrote meerderheid van de bevolking katholiek is, en
met Roemenie, waar de strijd tegen de katholieke kerk bijzonder hevig is
geweest en de katholieken van de Oosterse ritus zelfs helemaal werden uitgeschakeld, neemt Tsjechoslovakije, samen met Hongarije, een tussenpositie in
wat betreft de levensvatbaarheid van de Kerk.
In 1930 was de bevolking (14.736.000) ongeveer als volgt verdeeld over de
verschillende godsdiensten: 10.831.696 katholieken van de Latijnse ritus,
585.041 van de Oosterse ritus, 1.129.758 protestanten, 739.358 leden van de
Nationale Tsjechoslovaakse Kerk, 145.598 orthodoxen, 357.000 joden en
854.638 onkerkelij ken.
Na de oorlog, in 1948, kreeg men het volgende beeld: op een bevolking van
12.500.000 waren er 8.750.000 katholieken van de Latijnse ritus, 300.000 van
de Oosterse ritus, 900.000 protestanten, 900.000 leden van de Nationale Tsjechoslovaakse Kerk, 60.000 orthodoxen, 50.000 joden, 970.000 onkerkelijken.
Ook in de verhouding van het regime tegenover de Kerk speelt de tegenstelling tussen de twee landsdelen: Bohemen-Moravia en Slovakije, een rol. In
Slovakije began de vervolging van de katholieke kerk vanaf 1944, in de rest
van het land pas na de putch van 1948.
Tot 1948 beijverde Benesj zich om vreedzame betrekkingen te onderhouden
met de Kerk. In 1946 worden diplomatieke vertegenwoordigers uitgewisseld
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tussen Praag en het Vaticaan: Mgr. Saverio Ritter wordt internuntius in Praag,
Dr. Arthur Maixner wordt geaccrediteerd bij het Vaticaan. Op 5 november
1946 wordt Mgr. J. Beran benoemd tot aartsbisschop van Praag en primaat van
Bohemen. Hij wordt onderscheiden met de medaille van de Tsjechische Verzetsbeweging en met het oorlogskruis; de onderscheidingen worden hem uitgereikt
door Nosek, de communistische minister van binnenlandse zaken, die de putsch
van 1948 aan het voorbereiden is. Het enige verlies dat de kerk in BohemenMoraviE leed was de afschaffing van een aantal feestdagen en een beperking
van het godsdienstonderricht op de scholen.
In Slovakije lag de situatie anders. De Russische partisanen, die daar sinds het
begin van 1944 opereerden, slaagden erin, samen met de communisten, protestanten en andere niet-katholieke groeperingen, een pseudo-regering op te richten, de Nationale Slovaakse Raad. Deze ligt ten grondslag aan een aantal direct
anti-kerkelijke maaregelen: 1. twee decreten van mei 1946, waarbij alle katholieke scholen in beslag werden genomen; verschillende religieuze congregaties
kregen hiermee de genadeslag; 2. een decreet waarbij alle kerkelijke studiehuizen werden geconfisqueerd; 3. een decreet waarbij alle katholieke jeugdverenigingen werden opgeheven.
Vanaf 1948 breidde de anti-kerkelijke actie van de regering zich uit over het
gehele land. De diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan werden verbroken,
op een nogal ongebruikelijke manier: over de radio werd aan de secretaris van
de Vaticaanse legatie, die ad interim belast was met het beheer van de legatie,
bevel gegeven binnen drie dagen het land te verlaten. De regering weigerde een
visum aan een andere vertegenwoordiger, de nuntiatuur bleef onbezet.
Reeds voor de oorlog bestond er in Tsjechoslovakije een schisma in de katholieke kerk: in 1920 stichtte een groep afvallige priesters de Nationale Tsjechoslovaakse Kerk, met het dubbele doel: afschaffing van het celibaat en invoering
van het Tsjechisch in de liturgie. Deze beweging werd nu door het regime met
alle kracht gesteund. Daarnaast ontstond in 1949 uit het Comite voor Katholieke Actie de beweging van de 'patriottische priesters', die op dit ogenblik,
volgens communistische bronnen, 1500 volgelingen telt. De meeste van deze
priesters hebben zitting in de plaatselijke bestuursorganisaties en zelfs in het
regeringsapparaat te Praag. Hun doel is, het arbeidende yolk te steunen in de
opbouw van de democratische staat. Over de samenwerking van deze priesters
met het communistische regime mag men a priori niet te hard oordelen: het
episcopaat beschikt meestal niet meer over de nodige middelen om in contact
te blijven met zijn priesters, de materide situatie van de priesters is vaak onmenselijk hard, de omstandigheden waarin zij positie moeten kiezen, zijn ongelooflijk verward.
Het enige bisdom van Oosterse ritus, dat van Presow, had het in zekere zin
nog harder te verduren dan de latijnse kerk. Net zoals in Roemenie werd het
gewoon afgeschaft en op 27 mei 1950 ingelijfd in de Orthodoxe Kerk.
Het regime heeft het hier, zoals overal elders, vooral op de scholen gemunt.
Door een wet van 21 april 1948 werd de school een staatsinstelling. De theologische faculteiten werden verplicht een cursus van sociale wetenschappen te
geven, die gelijk stand met een cursus over het marxisme-leninisme en die verplicht gesteld werd voor de examens. In tegenstelling met Palen is de clerus in
Tsjechoslovakije er niet in geslaagd, een modus vivendi te vinden om het gods-
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dienstonderricht op de lagere en middelbare scholen te regelen. In welke mate
dit godsdienstonderricht de kinderen nog bereikt, is ons niet bekend.
In november en december 1948 werden verder allerlei katholieke verenigingen afgeschaft: de bestuursorganen van de katholieke bewegingen zowel in
Bohemen-Moravie als in Slovakije; de katholieke vrouwenbond, die samengesmolten werd met de Liga van Slovaakse Vrouwen; de katholieke jeugdbond
van Bohemen, die opgenomen werd in de communistische jeugdliga van Tsjechoslovakije. Vanaf januari 1949 werden de katholieke week- en maandbladen
en de officiele bulletins van de bisdommen verboden; de katholieke uitgeverijen
werden onder ,regeringstoezicht geplaatst.
Een van de scherpste wapens waarvan het regime gebruik maakte om de
clerus tot medewerking te dwingen, was de materiele situatie van de priesters.
Sinds 1949 verleent de staat uitsluitend steun aan 'democratische' en 'progressistische' priesters, die een eed van trouw aflegden aan de Staat: „Ik beloof
voor God, trouw te zijn aan de Tsjechoslovaakse Republiek en haar volksdemocratisch regime, en niets te ondernemen tegen haar belangen, haar veiligheid of
haar integriteit. Als staatsburger van de Tsjechoslovaakse Volksrepubliek zal ik
gewetensvol de plichten vervullen die uit mijn ambt voortvloeien en zal ik alles
doen wat ik kan om de opbouwende inspanning te steunen voor het welzijn van
het Tsjechische en het Slovaakse yolk". In principe keurden de bisschoppen
deze formule niet af, ze eisten slechts een aanvulling: „in zoverre dit niet
strij dig is met de goddelijke en kerkelijke wetten en met de natuurrechten van
de mens".
Omdat de regering kloosters beschouwt als verouderde instellingen en haarden van anti-vaderlandse activiteit, werden ze in 1950 alle opgeheven, zowel
mannelijke als vrouwelijke. De kloosterlingen werden samengebracht in enkele
gemeenschappelijke huizen. Ze werden verplicht een cursus te volgen in het
marxisme en te werken in mijnen en fabrieken of in het leger. Enkele zusters
werden toegelaten in hospitalen, instellingen voor ouden van dagen en geesteszieken. Men deed hier immers dezelfde ervaring op als in andere landen van
Oost-Europa: als men de katholieke kloosterlingen uit de caritatieve inrichtingen uitsluit, vindt men geen geschoold en toegewijd personeel meer voor de
verzorging van zieken, geesteskranken en ouden van dagen. In Joegoslavie b.v.
heeft men het katholiek personeel opnieuw in de ziekenhuizen op moeten
nemen. In Tsjechoslovakije is hetzelfde gebeurd, hoewel in mindere mate.
Sinds 14 juli 1950 zijn er nog slechts twee seminaries toegestaan, een in
Praag en een in Bratislava. De presidenten warden benoemd door de Staat.
Ook hier is een cursus in het marxisme-leninisme verplichtend. Er worden
slechts 20 seminaristen toegelaten per jaar.
Samenvattend kan men zeggen dat het regime drie doeleinden beoogt: 1. de
bevordering van een nationals kerk, die met het regime samenwerkt en zich
dreigt los te maken van Rome; 2. de isolering van de bisschoppen (Mgr. Beran
wordt sinds 1951 van de ene gevangenis naar de andere gesleept); 3. de poging
om het voortbestaan van de clerus onmogelijk te maken, zowel door verdeeldheid te zaaien onder de priesters als door de wetten op de seminaries. Anders
dan in Palen, waar sedert de Oktober-revolutie een verbetering merkbaar werd,
is hier de actie van het regime tegen de Kerk en de atheistische propaganda de
laatste tijd nog verscherpt.
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Latijn op de
Middelbare School
voor Meisjes?

DRS. R. GELDERMANS

V

OOR velen is thans het Latijn op de M.M.S. een discutabel, voor sommigen zelfs een zinloos geheel. Men is van mening, dat energie en tijd van
docent en leerling verspild warden, en vraagt zich al dan niet ernstig af, of
verder gaan op de ingeslagen weg gerechtvaardigd is 1 ). Deze vraag betreft niet
zozeer de positie van het Latijn als zodanig in de M.M.S.-opleiding 2 ), als wel
de manier waarop het yak gedoceerd wordt, welke juist die positie uitermate
verzwakt, j a m.i. in diverse gevallen onhoudbaar maakt. Kortom, de didactiek
is hier danig in het gedrang. Het is alleszins van belang zich te bezinnen op de
navolgende vragen: „Is hetgeen thans bereikt wordt werkelijk het (hoogst)
'bereikbare? Is de gevolgde weg wel de juiste, wanneer over de gehele linie
door leraar en leerlingen het Latijn als een last, als een ballast aangevoeld
wordt?" Ter beantwoording van deze vragen wil ik uitgaan van het primaire
ideaal, dat men zich als leraar stelt/dient te stellen en aan de hand daarvan
1) Deze vragen gelden ook voor andere schooltypes dan de M.M.S., waarin
evenmin het Latijn behoort tot de orde der voorgeschreven studievakken. Voorts
kunnen deze beschouwingen i.c. het Latijn voor een niet klassiek gerichte opleiding
van belang zijn voor hen, die plannen koesteren ten aanzien van invoering van deze
taal voor andere schooltypes dan het gymnasium en lyceum.
2) Dat het Latijn te hoog gegrepen zou zijn op de M.M.S., acht ik ten enenmale
onjuist, gezien o.m. hetgeen de leerlingen op het gebied der moderne talen presteren.
Ook de wiskunde krijgt dikwijls ten onrechte dit predicaat „onmogelijk - mee,
zij het dan dat het meisje, waarbij het accent meer ligt op het gevoelsleven, dat meer
ingesteld is op de concrete levenssituatie, meestal minder terecht brengt van het
formele redeneren dan de jongen. „Maar daarmee is nog niet gezegd, dat zij voor een
groot deel niet zouden kunnen. Het ligt zo buiten haar belangstellingssfeer, dat zij
eigenlijk niet willen kunnen en niet kunnen (mej. Dr. A. W. van Dijk, De
vrouw van nu en straks, uitgave van het Christelijk Paedagogisch Studiecentrum no.
28, 1958, 13). In ditzelfde verband zij nog vermeld: F. J. J. Buytendijk, De vrouw.
Utrecht/Antwerpen 1951 8, 108 sq. en de desbetreffende foot aldaar. „Afgezien van
kleine verschillen, zoals die te verwachten zijn naar gelang van de aard van het
onderwijs, de school en de leerkracht, blijkt, dat de jongens vooral de voorkeur geven
aan natuurwetenschappelijke vakken, wiskundige vakken en geschiedenis, terwij1 de
meisjes vooral talen, tekenen, muziek, toneelspel e.d. prefereren. Indien het juist
is, dat het meisje zich meer als homo eroticus dan als homo Faber constitueert op
grond van haar oorspronkelijk dynamiek en haar ontmoeting met de wereld, dan
maakt deze „aanleg - de mathematische minder waarschijnlijk dan bij een jongen, die
zich tegertover de macht van de wereld geplaatst ziet en daarom in een vlucht der
gedachten zich verliest in het formele, dat Been enkele materiele weerstand meer
betekent, maar volledig intelligibel is. Wat het willen betreft, kan het woord van
Gabriel Marcel verhelderend zijn: „vouloir n'est pas se crisper, mais se detendre-.
Men behoeft maar eens gezien te hebben, hoe 'n meisje „se crispe" voor een wiskundeopgave, hoe zij verstart en vastkleeft aan het „gegeven - en de kleinste stap niet
volgen kan, terwijl zij wel wil. Wie jets begrijpt van het neurotische bestaan, dat in
een niet willen-kunnen en een niet kunnen-willen gevangen is, zal uit dit begrijpen
toegang kunnen vinden tot de besliste onbegaafdheid van de (meeste) vrouwen voor
de mathesis". Volgens Buytendijk zijn leerboeken en onderwijs in dezen onvoldoende
ingesteld op het meisje. Zou dit wel het geval zijn, dan ziet hij niet in waarom het
meisje wiskunde niet zou kunnen „begrijpen-.
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enige algemene opmerkingen plaatsen, om tenslotte van daaruit de positie van
het Latijn op de M.M.S. te benaderen 3 ) .
Het ideaal en tegelijkertijd de taak van de leraar is het opvoeden van de
jeugd. „Door het feit, dat iemand het leraarschap in concreto aanvaardt, dus
voor de jongens en meisjes gaat staan, aanvaardt hij de opvoedingsrelatie" 4).
Wat is nu opvoeden? Geinspireerd door hetgeen prof. Kwant onlangs naar
voren bracht op de jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse Dalton Vereniging te 's-Gravenhage 5 ), zou ik het als volgt willen omschrijven. Opvoeden is
inleiden in de sociale facticiteit, d.w.z. inleiden in de verworvenheden en
gegevenheden van onze maatschappij. Als opvoerder heeft men de taak het
kind in deze sociale facticiteit binnen te leiden — de sociale facticiteit immers
provoceert het denken van het kind —, en deze introductie op de juiste wijze
te doen plaats vinden. Aangezien onze sociale facticiteit veel zinloze zaken
bevat, is het de taak van de opvoeder het kind dit geheel kritisch te laten
benaderen. Kritiek toch — het onderscheid tusen zin en zinloosheid — brengt
alleen vooruitgang. Vandaar ook dat de sociale facticiteit de jeugd nooit opgedrongen mag warden: de mogelijkheid tot een kritisch neen moet steeds warden
open gelaten. Daarom nodigt de opvoeder uit en legt niet op en dringt niet op.
De sociale facticiteit is steeds fluctuerend. Deze beweging moet er zijn,
anders sluit men de diverse vakken of en ontneemt men hun de hun toekomende openheid. Derhalve dient de sociale facticiteit, zoals haar benadering langs
kritische weg geschiedt, ook zelf aan kritiek onderworpen te zijn, kritiek die op
haar beurt normen moet eerbiedigen. Doch deze normen mogen Been gesanctioneerde feitelijkheden van het verleden zijn.
Meer ter zake van het Latijn wil dit alles zeggen, dat het Latijn op de M.M.S.
— nogmaals afgezien van de in feite veel belangrijkere plaats op het gymnasium en de in dit verband daaruit voortvloeiende problemen t.a.v. de didactiek
aldaar — niet gehandhaafd kan warden, indien de heilige huisjes uit het
verleden als veilige woningen voor alle tijden (blijven) beschouwd warden.
Een methode voor Latijn, gebaseerd op het maken van thema's en het leren van
rijtjes, die wellicht zinvol was in de vorige eeuw en in het begin van de onze,
toen Latijn schrijven en spreken nog opgeld deed (men denke bijvoorbeeld aan
de aan de universiteiten in het Latijn gegeven colleges), mist voor een M.M.S.
in onze dagen elke zin.
Het themaboek, zoals wij het thans kennen, ontstond in het begin van de 17e
eeuw, toen men er — zoals ook nu nog wel — van uitging, dat eerst de grammatica en pas daarna de lectuur aangepakt kon warden. Het was aanvankelijk
bedoeld als een leidraad voor de leraar bij zijn onderwijs, zodat hij niet meer
tijdens de les telkens opnieuw exempla bij een zou behoeven te zoeken. Vanaf
dit eerste themaboek is het nog maar een stap naar hetzelfde boek in handen
van de leerling, dat methodisch aansluitend 'bij de grammatica deze systematisch
inprent. Toch rees er tegen deze didactiek al in beide voorgaande eeuwen verzet.
Ik mag hier wijzen op figuren als Locke en Hamilton in Engeland, Jacotot in
Frankrijk, Gesner, Gedike, Jacobs en Schmid in Duitsland. Karakteristiek is

3) Zijdelings wordt in dit artikel het gymnasiale onderwijs in dezen belicht, hetgeen
uiteraard in iedere beschouwing rond de kiassieken de belangrijkste plaats inneemt.
4) N. Perquin, Algemene didactiek. Roermond/Maaseik, 1961, 79.
5) R. C. Kwant, Vormingsidealen voor de jeugd. Lezing gehouden te 's-Gravenhage op 24 november 1962.
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in dit verband hetgeen laatstgenoemde in een artikel van 1838, Die Hamiltonische Frage, naar voren brengt. „Das verknOcherte Wesen nicht weniger
Lehrern, welche langere Zeit an untern Klassen Lateinischer Schulen gearbeitet
haben ist vornehmlich daher zu erklaren, dass sie nach der bisherigen Methode
'nicht nur grossenteils fast inhaltsleeren, wenigstens den Geist nicht nahrenden
Unterrichtstoff behandelt haben, aber auch in der vorgezeichneten Ordnung der
Grammatik ein gar zu bequemes Ruhekissen besitzen, so dass sie leicht versucht
sind mit dieser scheinbaren Ordnung ihr padagogisches Gewissen zu schweigen
und nur im alten Geleise fort zu schlendern, ohne das Bediirfnis einer Methode
zu empfinden, welches bei Lehrern und Schiilern das geistige Leben in hiiherem
Grade weckte und. in Anspruch n" e".
Met het verabsoluteren van de grammatica en het prelogisch benaderen van
de taal vanuit de eigen taal wordt geen acht geslagen op de jongste bevindingen
van de taalpsychologie en -pedagogie. Men voert wel aan, dat dit grammaticale
aspect van de formele vorming — welke vorming aan het onderwijs in de
klassieke talen inherent geacht wordt — een denkscholing inhoudt, die door de
methodische oefening van de Latijnse grammatica geboden wordt. Prof. Steilwag merkt evenwel op: „Wanneer men echter zo in het algemeen aan de
disciplinering van het denken gelooft, die inherent zou zijn aan het onderwijs
in het Latijn, dan zal bij dieper doordenken blijken dat men niet zozeer aan een
scholing door het Latijn als zodanig denkt, als wel door de systematiek der
methode. Want men acht vrij algemeen deze methode onverbrekelijk een met
het onderwijs in het Latijn. Onderwijs in het Latijn wil voor de meeste mensen
dus zeggen: onderwijs volgens deze methode. Dus is naar hun mening slechts
een van tweeen mogelijk: of het Latijn wordt gegeven volgens deze methode
en dan geeft het automatisch geestelijke discipline, Of als het volgens een andere
methode gegeven zou worden, zou het daarmee zijn disciplinerend karakter
verliezen. Tertium non datur" 6).
Zijn evenwel de deductieve methode, waarbij de grammatica geldt als een
conditio sine qua non, en het onderwijs in het Latijn wezensverbonden? Is het
niet veeleer zo te stellen, dat deze methode niet essentieel, doch slechts accidenteel met het Latijn verbonden is? Het inherent zijn van de deductieve leergang
aan het Latijn kan men begrijpen in het licht van de Middeleeuwen en de tijd
daarvO6r, toen het recte latine loquendi et scribendi aan de orde was. Maar nu
in onze dagen de reele basis aan deze idealen en de verering van de sermo
purus ontbreekt 7 ), „is met het wegvallen van de eis van het Latijn schrijven
haar reele rechtvaardiging komen te vervallen. Feitelijk zweeft ze dus, hoezeer
zij ook historisch verankerd lijkt, in de lucht, daar haar specifieke doel, waartoe
de oefening die deze methode verschaft, nodig is, niet meer richting gevend is.
Zij kan zich dus niet meer op reele, doch slechts op formele gronden beroepen,
welke slechts in zeer betrekkelijke en beperkte mate voor het hedendaags onderwijs kunnen gelden. Feitelijk is zij noch pedagogisch-didactisch noch denkpsychologisch onaanvechtbaar. Browne in zijn Our Renaissance 8) merkt dan
6) H. W. F. Stellwag, De waarde der klassieke vorming. Groningen 1949, 77.
7) Het Latijn schrijven en spreken geldt thans nog slechts voor een zeer beperkte
groep. cf. R. Geldermans, „Klassier Latijn. De Tijd-Maasbode d.d. 20 februari
1963, 6. Met een en ander behoeft men bij het middelbaar onderwijs natuurlijk geen
rekening te houden.
8) H. Browne, Our Renaissance. London 1918, 123.
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oak zeer terecht op dat wij een ingewortelde ketterij uit onze geest moeten
uitroeien, „namely that classical education exists simply for the purpose of
strenghthening the mechanical powers of the mind". Op een andere plaats 9)
raakt hij nog meer het probleem in zijn kern: „There can be very little doubt
that a great deal of the criticism and abuse poured out on traditional Classical education rests in the entire forgetfulness that it was not wrong because
it was classical, but because it was the main element in a system of training,
wich had either passed, or is rapidly passing away." 1°)
Terugkomend op de taak en het ideaal van de leraar, meen ik, dat hij met het
opleggen van het minder zinvolle, het minder didactisch verantwoorde aan de
leerlingen, haar of stoat. Er is geen uitnodiging meer, doch een eenvoudigweg
opleggen. Het pedagogisch-didactisch klimaat ontbreekt, er is althans geen basis
om dit te scheppen, en zo komt het vanzelfsprekende contact met de leerling
niet tot stand. De leerling begrijpt de zin van het vak niet, doch de docent
— dikwijls — evenmin. En in deze kringloop vallen dan tenslotte nog alleen
maar op de abominabele resultaten. Mij dunkt, dat men dan toch niet anders
kan doen dan deze vicieuze cirkel verbreken en trachten nieuwe(re) wegen te
bewandelen, aangezien de oude weg duidelijk een doodlopende is. Het anderwijs dient te zijn „a continuous process". De opmerkingen van Timmers 11)
lijken mij hier algemeen geldend voor iedere onderwijsmethode en voor iedere
vakdidactiek. „Maar het eerst nodige is toewij ding, bereidheid om te zoeken, om
telkens weer op te groeien met onze kinderen, de erkenning, dat het wel eens
anders en beter zou kunnen, de durf om van het oude pad of te wijken, als men
een betere weg meent gevonden te hebben, de energie om niet te blijven steunen
op oude gewoonten, de instelling alleen het beste goed genoeg te vinden, zoals
we die in onze gezinnen ten aanzien van onze eigen kinderen óók hebben; iets
van die oude leraar, die toch nog placht te zeggen: Als we beweren dat we het
gevonden hebben, hebben we het verloren, want dan staan we stil. Onderwijs is
„a continuous process". Als dat er is, komt het toch in orde".
Ik voor mij meen hier te moeten verwijzen naar 'n vakdidactiek, die reeds enige
jaren voor Engels en Frans gevolgd wordt, namelijk die van het benaderen der
vreemde taal vanuit die taal zelf. Voor het Latijn als „dode" taal lijkt dit wat
revolutionair, maar de resultaten, zoals deze bijvoorbeeld behaald zijn met de
methode „Accipe ut reddas" van A. C. de Man, logenstraffen toch elk pessimistisch geluid, dat in dezen geklonken heeft en nog wel klinkt. Men zou enige
tijd praktisch werk verricht moeten hebben om te zien hoe succesvol op deze
manier gewerkt kan worden. Aan de hand van de opgedane ervaring moet ik
zeggen, dat deze weg totaal verschillend is van de gangbare methode. In de
traditionele methode, bij het onderricht in het Latijn gevolgd en hierboven al
enigermate toegelicht, stelt men zich op basis van Herbarts psychologie der
elementen, formeel in en expliceert vooraf schemata, paradigmata, grammaticale
en syntactische bijzonderheden, hetgeen men „conditiones sine quibus non"
acht voor het benaderen van een tekst, in het gunstig(st)e geval een zuivere
Latijnse tekst. In haar totaliteit impliceren deze oude leergangen een doceren in
9) Browne, o.c., 1953.
10) Stellwag, o.c., 109.
11) D. J.
T. E. Timmers, Daltononderwijs op de Middelbare School. Moderne onderwijssystemen no. 8. Groningen 1953, 26 sq.
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abstracto, een absolutisme van de grammatica, en geenszins een adekwate
voorbereiding op het lezen van de auteurs.
Tussen deze traditionele gang van zaken 12 ) en de huidige nieuwe, grotendeels gerealiseerde, inzichten 13 ) ligt een lange weg, waarin diverse overgangsstadia te plaatsen zijn, als bijvoorbeeld de methoden Via Recta, Scalae Romanae,
Tirocinium Latinum en Via Nova, om er slechts enkele te noemen. De nieuwe
visie, geheel doorgevoerd, leidt tot de leergang van het benaderen van het
Latijn uit het Latijn zelf. Taal is toch taal in functie, is communicatie met, dient
zich ons als een geheel aan, dat niet tevoren versnipperd mag worden in
abstracto. „Es gibt nichts Einzelnes in der Sprache, jedes ihrer Elemente kundigt
sich nur als Teil eines Ganzen an". (W. v. Humboldt). De taal in werking,
de tekst zelf is de eerste confrontatie voor de leerling, dient dit althans te zijn.
De leerlinge moet van meet of aan geleerd worden werkelijk te denken in de
taal, die zij bestudeert, zonder enige toevlucht tot haar moedertaal. Zij dient
inventief, inductief te werk te gaan, in tegenstelling tot de gebruikelijke deductieve werkwijze, als bijvoorbeeld in de didactiek van het Grieks gebezigd.
Prelogisch benadert zij de taalverschijnselen, die eerst daarna — indien nodig
— in een systematische behandeling tot hun recht kunnen komen. Op deze
wijze doet men de taal als levende realiteit volledig recht wedervaren. De leerlinge leert zich inleven, het vreemde frappeert haar 14 ). Men behoeft stellig niet
eerst woordj es, vertalingen en taalkundige verklaringen te ontvangen vooraleer
men een tekst kan begrijpen. Als de gebruikte tekst tenminste maar meteen
voor iedere leerlinge, in zijn geheel duidelijk is, aan haar verstand appelleert en
haar dwingt er verder in door te dringen om het grate geheel uiteindelijk ook
en detail te vatten. Daarbij dient de docent — zelf het Latijn actief grondig
beheersend — steeds in een wisselwerking met de klas te staan. Hij zal de tekst
zo levendig mogelijk „brengen", en bij de vertaling opletten op het „gokken".
De doorsnee-leerlinge zal de tekst, die hoofdzaak is en blijft, kunnen begrijpen;
zij zal ook de betekenis van elk woord en elke zin rechtstreeks uit het zinsverband leren opmaken. En al verder gaand zal zij, vooraf de meeste woorden
van een tekst kennende — onbewust weten de leerlingen namelijk am allerlei
redenen reeds veel van een vreemde taal, en zeker van het Latijn, dat bovendien
associaties met de moderne talen oproept —, de betekenis van het geheel direct
aanvoelen, zonder dat het nodig is zich de nieuwe woorden vooraf te laten
verklaren.
Wanneer de tekst grondig is doorgenomen, dienen de gesignaleerde taalverschijnselen extra ordinem geaccentueerd te warden. Bij een systematische behandeling concentreert men in enkele korte zinnen Latijn Nederlands de
aandacht volledig op het te behandelen onderdeel van de stof. Langzamerhand
zal dus de leerling, die in iedere les een aantal typische taalmoeilijkheden van
12) Hierop wordt terecht veel kritiek geleverd. Zo prof. Leeman: „Het is duidelijk,
dat een opvoeding, waarbij zoveel energie moet worden besteed aan een zo betrekkelijk Bering resultaat, een zwakke positie inneemt tegenover de aandrang van een
maatschappij, die in de eerste plaats om praktisch gevormde mensen vraagt. Zo is
een crisistoestand ontstaan, waarbij koortsachtig wordt gezocht naar nieuwe leermethoden". cfr. H. H. Oerberg, Lingua Latina secundum naturae rationem explicata.
Praefationes, 12. The Nature Method Institutes).
13) cf. A. C. de Man, Accipe ut Reddas; H. H. Oerberg, Lingua Latina secundum
naturae rationem explicata; R. Geldermans, Folia Latina.
14) W. v. Humboldt: „Die Fremdheit dieser lateinischen Sprache frappiert-.
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het Latijn voorgezet krijgt, zich met het geheel van deze taal vertrouwd gaan
voelen. Niet een totaliteit, niet een absolutisme, maar een methode, die in
cyclische vorm het nude herhaalt in een grater en nieuw kleed. Gutta cavat
lapidem, non vi sed saepe cadendo. Dit geldt ook hier.
Volgens deze grondgedachten en met gedegen kennisname van de aangegeven didactische implicaties zou men op de M.M.S. dienen te doceren, zich
tevens bewust zijnd van de eigen aard van deze opleiding 15). Men onthoude
hierbij de leerlingen het nodige niet, doch dringe haar anderzijds het overbodige niet op om gevaar voor accumulatie te voorkomen. Het verdient alle
aanbeveling de waterdichte schotten tussen de diverse vakken te verwijderen,
d.w.z. gebruik te maken van de kennis, die de leerling reeds elders verworven
heeft. Aldus kan men veilig de allereerste les bijvoorbeeld beginners:

„Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et
Graecia in Europa sunt
Ubi est Roma? Roma in Italia est .. ,.. Quid
est Sicilia? Sicilia insula est. Sardinia quoque insula est. Sicilia et Sardinia
insulae sunt. Creta insula magna est. Creta non est insula parva".
Met een dergelijke tekst kan men zonder meer aanvangen en de leerling
behoeft voor het begrip daarvan niet de geringste uitleg vooraf. Ofwel men
neemt de gegeven situatie van de klas als uitgangspunt en begint als volgt:
„Nunc in schola sumus, discipuli. Ego sum magister, vos estis discipuli.
Ego sum magister vester et vos estis discipuli mei".
Aldus wordt direct het levende taal-geheel aan de leerling geboden. In de
vorm van zeer simpele psychologisch nauwkeurig afgewogen zinnen kan
volgens de cyclische methode naar omvangrijker en moeilijker teksten gewerkt
warden, teksten die dan op basis van het vorengaande vrij snel begrepen kunnen warden, kan men uiteindelijk zuiver klassieke teksten lezen.
Na deze enkele kanttekeningen in zake de naar mijn oordeel te volgen weg,
tot slot nog een enkel woord over de zin van het Latijn op de M.M.S. Het
spreekt vanzelf, dat het niet wenselijk is de vorming der meisjes - en nu
speciaal op talengebied te beperken tot de moedertaal alleen. Zoals prof.
Perquin terecht opmerkt, is zij te gering van betekenis en omvang om de geest
humaniserend te bevruchten 16). Hiermede wil ik geenszins een geringschatting
voor het Nederlands uitspreken. Integendeel. De studie van onze moedertaal
zou nog veel intensiever en serieuzer ter hand genomen moeten warden dan
veelal geschiedt. Maar het Nederlands alleen is niet voldoende, omdat andere
volken en andere culturen voor ons dan gesloten zouden blijven. Naast de
beoefening der moderne talen is de mogelijkheid tot kennismaking met en
kennisname van althans een der klasieke talen op de M.M.S. iets unieks (de
keuze van het Latijn ligt dan begrijpelijkerwijs voor de hand), temeer nog daar
men niet aan strikte regels gebonden is i.v.m. een eindexamen 17 ). De leerling
kan zich nu ook inleven in een geheel andere cultuurwereld, de basis van onze
huidige Westeuropese beschaving en deze dieper leren verstaan. In dit verband

15) In deze geest onderneem ik momenteel een paging tot het schrijven van een
dergelijke methode voor de M.M.S., welke tegelijkertijd aan de onderwijspraktijk
getoetst wordt. (R. Geldermans, Folia Latina. Helmondiae MCMLXII).
16) N. Perquin, o.c., 164.
17) Het ontbreken van een eindexamen biedt de docent een ongekende vrijheid, die
hij voor de ontplooiing van het vak zeer wel kan gebruiken. Anderzijds rijst somtijds
de vraag, of een eindexamen i.c. niet geboden is om via deze noodgedwongen genomen „politie-maatreger bij velen iets van de geringschatting voor het Latijn weg
te nemen. Vooralsnog bepleit ik de vrije hand in dezen.
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is de taal zelf een onvervangbaar medium. Bij een kennisname door middel van
vertalingen gaat immers veel verloren. Met vertalingen alleen kan men zich niet
vrij in een andere wereld bewegen, omdat men dan au fond geheel afhankelijk
is van een ander, en geen waarlijk deelgenoot wordt van en een zuiver contact
heeft met het onvervreemdbaar geestesgoed uit de klassieke Oudheid 18).
„Deelt men de leerling, los van originele klassieke teksten zelf, alleen maar de
inhoud van de klassieke cultuur mee, dan verwerft hij slechts een weten uit de
tweede hand, afhankelijk van de interpretatie van de mededelende. De leerling
hoort jets over de Oudheid, maar de Oudheid zelf als levende werkelijkheid
belichaamd in haar eigen verschijningsvormen blijft vreemd en voor hem afgesloten" 18). „Het specifiek eigene nu van de klassieke opleiding schijnt juist
gestalte te krijgen in het 'existentiele' contact dat de leerling krijgt door de
worsteling met het origineel, hetgeen Whitehead noemt 'learning by contact'.
De voorbeelden hiervan zouden bij menigte aangehaald kunnen worden. Enige
bijzonder treffende kan men vinden b.v. in de publikatie van Verdenius c.s. 2°).
Dit contact is in zichzelf en in zijn effecten onvervangbaar. Ook het voortreffelijkste „tweedehands-contact" blijft hierbij ten achter en kan niet de werkelijkheidservaring geven van het directe contact met het origineel" 21).
Neemt men bovendien de al eerder genoemde waterdichte schotten tussen de
verschillende vakken weg, dan krijgt de M.M.S.-leerlinge juist door het Latijn
een totaalbeeld van Latijn - Italiaans - Spaans - Frans - Engels en heeft bij de
studie van deze talen op de M.M.S. zelf en ook daarna, steun aan haar kennis
van het Latijn.
ars — arte r arte — art — art
flos
fiore
flor
fleur — flower
hora
ora
hora r heure — hour
nox
notte
noche
nuit — night
novus
nuovo
nuevo
nouveau — new
pater — padre
padre — pêre — father
tres
tre
tres
trois — three
vox — voce
voz
voix •—• voice.
De M.M.S. biedt verder mogelijkheden ook andere dan de zuiver klassieke
teksten te lezen, als bijvoorbeeld middeleeuwse en moderne Latijnse teksten.
De leerlinge kan dieper en wezenlijker doordringen in de taal van de Kerk.
Zij kan ook een zuiverder kijk krijgen op het gebruik van de zogenaamde
vreemde woorden in onze eigen taal, kortom op al het Latijn, dat nog voortleeft
in het Nederlands spraakgebruik.
Dit zijn enkele facetten van het waardevolle van dit klassieke element op de
M.M.S. 22 ) een opleiding die in wezen juist allerminst raakt aan dit onvervangbaar cultuurgoed. Het is alleszins de taak van de classicus de hem hier geboden
kansen ten voile te benutten en voor de juiste prijs dit goed de leerlingen te
doen verwerven. „C'est un bel et grand agencement que le grec et latin, mais on
l'achête trop cher". (Montaigne).
18 ) De lezing der teksten in hun oorspronkelijke vorm kan evenwel geschikt aanvulworden met de lectuur van goede vertalingen.
ged
18 ) Beschouwingen rond de klassieke opleiding. Publikaties van het katholiek
paedagogisch bureau ten behoeve van het V.H.M.O., nr. 11. 's-Hertogenbosch
1960 2, 13.
29 W. jT. Verdenius e.a., Is de Griekse literatuur vertaalbaar? Zwolle 1958.
21) o.c. foot 19, pag. 14.
22) Het Latijn behoeft zeer beslist geen „Graculus inter Musas" te zijn op de
M.M.S., maar verdient te middery der andere vakken een volwaardige plaats.
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La dolce vita op de pastorie
„Omtrent Deedee" door Hugo Claus
B. F. VAN VLIERDEN

„Omtrent Deedee? Opgewekt familiair, afstandelijk en wereldvreemd
Er is geen hoedanigheid en geen kwaal die hij niet tentoongespreid
heeft in het jarenlange verkeer met Natalie. Claude kan zijn gedachten
omtrent Deedee niet verder vastleggen, en hij wil het niet meer".
(p. 136)

N A De Verwondering,
Omtrent Deedee

het briljante werkstuk van Hugo Claus 1 ), zal de
voor niet weinigen een onaangename vernieuwe roman
rassing meebrengen. Niet omdat Claus in dit werk de oude Vlaamse pastoorsroman zou overgedaan hebben, — al is dat zo, de overeenstemming is slechts
uiterlijk want op het thema brodeert Claus iets heel anders — maar omdat de
roman in do aruci van Cell burleske vulgariteit. De jongste Claus
zondigt inderdaad nogal vaak en met een zeker genoegen tegen de eisen van de
goede smaak, doch al hechten we een wezenlijk belang aan deze zij het
oppervlakkige en in zekere zin 'burgerlijke' — esthetische categorie, het zou
niet opgaan, menen we, de auteur zo maar solidair te verklaren met die vulgariteit, en hem op die grand te veroordelen. Men verliest dan immers uit het oog,
dat die vulgariteit het onderwerp zelf van de roman uitmaakt, dat het precies
om die vulgariteit te doen is, bepaald om de bekoring die van de vulgariteit kan
uitgaan, hoewel de roman zelf dan toch bij na fataal deel heeft aan die familiaire
vulgariteit waarmee hij in het reine tracht te komen. Dat is het vraagstuk van de
beruchte 'connivence' die een Mauriac tegenover een Maritain heeft verdedigd.
Alles goed en wel beschouwd staat Omtrent Deedee in een contrapuntische
verhouding tot De Verwondering: na de bekoring door de mythe van het heldendom warden we nu geplaatst tegenover de bekoring der vulgariteit. Lag de
bekoring van het heldendom in de identificatie van de Ryckel met een uitzonderlijke 'held', de bekoring van de vulgariteit kan uiteraard slechts uitgaan van
een groep (vulgus), maar daar hierbij weerstanden overwonnen moeten zijn —
odi profanum vulgus et arceo — dient gezocht te warden naar een aantrekkelijke vorm van de groep, een vriendelijk-vertrouwde, in casu de familie, die aan
de vulgariteit de glans geeft van de vertrouwelijkheid, n.l. de familiariteit.
Hiermee wil natuurlijk niet gezegd zijn dat dergelijke discursieve beschouwingen bij de auteur zouden hebben voorgezeten, wel zal hij zoiets instinctief
aangevoeld hebben, te meer daar de familie als groepsverschijnsel tot de voornaamste onderwerpen behoort in het werk van Claus (De Metsiers, Een bruid
in de morgen, enz.). De familie Heylen — het groepspersonage in Deedee
verenigt in zich wel alle mogelijke gebreken die een familie tot iets weerzinwekkends resp. belachelijks kunnen maken.
1 ) Zie

Streven, maart 1963, pp. 524 f 533.
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De familie Heylen levert het gros van de personages — die elk een hoof dstuk lang hun blik als camera of staan, waardoor het boek ook, maar niet alleen
daardoor, een terugkeer is naar De Metsiers. Maar het is toch al duidelijk
geworden dat de eigenlijke hoofdpersonages buiten deze zevenkoppige pleiade
gerecruteerd zullen warden, in de grond precies omdat ze buitenstaanders
dienen te zijn en aanvankelijk niet tot de clan, 'het regiment' of 'het peloton'
zoals dat heet, behoren. Dat zijn: Deedee, de pastoor-vriend-gastheer der familie, Claude ( !) soms Klootje geheten — de onechte zoon van een Heylen — en
dan ook een komisch-jaloerse, aangetrouwde Italiaan, die echter al vlug het
'familiefeestje' vlucht. Het eigenlijke drama ligt dan eneaijds bij de pastoor,
anderzijds bij Claude — die beiden blootstaan aan de bekoring am mee te
doen doch de roman zou geen eenheid bezitten indien tussen beiden geen
nieuwe zeer persoonlijke relatie zou ontstaan, n.l. die van ,een soort geestelijk
vaderschap, waar Claude behoefte aan heeft — hij, het 'onechte kind', enz.
Deedee is, voor zover wij weten, nieuw bij Claus, doch Claude, zijn tegenspeler,
de jonge, ziekelijke, marginale Claude kennen we reeds uit Een Bruid in de
morgen, uit Sulker, uit De Metsiers, Het Mes, De zwarte Keizer enz. Wat de
geestelijke achtergrond betreft misschien nog het meest uit deze laatste novelle,
waarin een knaap op zoek is naar een ingebeelde vader. Deedee zou dan de
opvolger kunnen zijn, en de geestelijke voltooiing, van de zwarte Keizer zelf.
Deze verschillende aspecten, die zich eigenlijk eerder achter de roman dan in
de roman laten gelden, maken de (onrijpe) roman van Claus toch belangrijker
dan men bij een eerste lectuur geneigd zou zijn te denken: het meedoen met een
familieorgietje, dat aantrekt (Deedee) resp. afstoot (Claude), en in die polariteit, het voor Claus zo belangrijke en wezenlijke vraagstuk van een (onmogelijk) ideaal vaderschap. Het komt er nu nog op aan, deze slechts in schijn
aprioristische vaststellingen in de roman zelf te situeren.
***
De familie Heylen houdt elk jaar een soort herdenkingsfeest van de overleden moeder, en aangezien ( !) een der familieleden, n.l. Natalie, pastoorsmeid
is in het Westvlaamse dorp Memmel, mogen ze allemaal op de pastorie komen
vergaderen. In deze ruimste gegevens zitten reeds enkele wezenlijke elementen
verdoken: het is n.l. de moederfiguur die herdacht wordt in deze roman waar
het geestelijk vaderschap als wensbeeld zulk een rol speelt, en de toestemming
om op de pastorie te 'vieren' is reeds een eerste, onbewuste stap geweest op het
glibberige pad van het 'meedoen'. Deze beschouwing moge mede de vergissing
van een aantal recensenten verklaren, die in Deedee een familielid, een Heylen,
gezien hebben. Was dat zo — doch bij een controlelectuur is ons dat nergens
gebleken dan zou de roman o.i. zijn wezenlijkste dimensie daarbij ingeboet
hebben, daar Deedee dan in een volstrekt andere betrekking tot de 'familie' zou
zijn komen te staan. Een tweede stap is de pet-nam'e 'Deedee' d.i. d.d., dienstdoende, naam die ze hem gegeven hebben toen hij inderdaad nog maar d.d.pastoor was. De naam zelf is een compromis tussen het verlangen hem een
vertrouwelijke naam te geven en de vrees voor een te grate familiariteit indien
men hem b.v. bij zijn voornaam zou aangesproken hebben. Deedee heeft met
dat compromis ingestemd (dat n.b. op initiatief van 'de familie' tot stand
kwam), omdat „hij wil dat wij hem zien, begroeten, toespreken als een gelijke
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. Vandaag, de dag der crisis die de ganse roman bijna in beslag
.„ ((p48).
neemt, zet Deedee nog een stap vender op het pad der toenadering: „Want
vandaag meer dan ooit ben ik uw vriend" (p. 99) en „ . . . . heb ik besloten,
zoals ik eerder besloten heb van. ( !) mij Deedee te laten noemen, u oak vandaag
." — „Op uw gemak, zegt hij", zegt Antoine. —
op uw gemak te zetten
„ . . . . en mij te gedragen als een ander u alien, want ik ben niet anders dan u.
Hoe zou ik? Gij zijt goed genoeg voor mij". (ib.) Men lette in dit citaat op het
tussenwerpsel van Antoine, die een heel fijn oog heeft voor de town van de
woorden, welke meer nog dan de inhoud suggereert op welk pad Deedee zich
begeeft. Men zou beter spreken van drijfzand, want geleidelijk zien we Deedee
verzinken in de familiariteit die uitmondt in de vulgariteit: „En je merkt hoe
tussen de wauwelende farnilieleden Deedee verstrikt geraakt in de netten der
Heylens, hij antwoordt op hun gezeur, maar weet minder en minder wat hij
vertelt. Of wel ?" (p. 120). Deze oratorische vraag kan reeds het onverwachte
slot inleiden, maar voorlopig geeft Deedee zich inderdaad gewonnen aan de
familiaire Heylens.
* * *

Men mag bij de verregaande tegemoetkoming van Deedee niet vergeten, dat
de familie Heylen het er inderdaad op aanlegt om Deedee in zich op te nemen,
en hem a.h.w. te 'assimileren'. Het is daarom belangrijk de familie te kennen,
en het lag bijna voor de hand dat Claus een groepsportret zou ophangen: „Natalie die hier met haar kont in de boter is gevallen, de clown Antoine met zijn
lullige Lotte, en Jeanne de Precieuze, de Hoge en haar Middellandse-Zeefiguur,
en Tilly bijgenaamd de Hete Cotelette en Deedee die niet ander de mensen leeft
maar onder een afstandelijk paars kazuifel, en, zeker, dedju zeker, de prijsvogel
van hen allemaal, het kind dat Taatje opgelopen heeft in Engeland als verpleegster, Claude Heylen, die niet eens recht heeft op de familiermam tenzij wettelijk" (p. 92). Dat is waarempel een bende Ensor- of Jordaenskarikaturen, en het
feest dat ze vieren is navenant. Men lette in dit portret op de uitgelezen plaats
die — de nog afstandelijke — Deedee en de onechte Heylen Claude toegewezen krijgen, en op de klemtoon die op de kern van het verhaal wordt gelegd:
„Deedee die niet ander de mensen leeft". Daar gaat het nu precies am: dat
meedoen, en de vaderloosheid van Claude. De groep wil Deedee mordicus
opnemen: „Hij is een man als een ander", zegt Jeanne (p. 57). Even vroeger
vond Jeanne hem echter „al te familiair" (p. 47), evenals Natalie, die vindt
dat hij anders „nooit zo familiair spreekt" (p. 24). In haar ogen is hij „honderd
ten honderd van de familie" (p. 24). Die familiariteit van Deedee is goed
bedoeld, hij wil immers dat ze niet 'gegeneerd' zouden zijn, hij wil de afstanden
overbruggen door ,mee te doen'. Doch terwijl Deedee op die manier ingaat op
het verlangen van de familie, bereikt hij een averechts resultaat, ook in hun
ogen, zodat dat hele meedoen ambivalent wordt ervaren: zij verheugen zich
over die familiariteit, maar ze missen terzelfder tijd zijn 'waardigheid' die hij
prijsgeeft: „In het begin was hij ook norser, nukkiger, en terzelvertijd waardiger, meer wat men van zijn staat en rang mocht verwachten" (p. 67). Het
resultaat is, over het plezier heen, iets als misprijzen: „Familiariteit kweekt misprijzen, het is niet toegelaten dat iemand van zo'n rang en staat zich zo laat
gaan. Want misprijzen is er, openlijk zelfs, kijk maar naar Claude die niet eens
is opgestaan toen Deedee binnenkwam en . ." (p. 68). Het is geen wonder
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dat juist Claude dat misprijzen naar zich toe trekt en het enigszins monopoliseert. Hij noemt Deedee o. a. „Jan van mijn voeten" (p. 73). En zijn vader ( !)
zegt hem: „Jij hebt geen respect, voor niets" (p. 85). Want Claude is, in
betrekking tot dat 'meedoen' precies de tegenvoeter van Deedee, zijn misprijzen
wordt niet, zoals bij de familieleden, gecompenseerd door de voldoeni:ng die ze
aan Deedees meedoen toch ook beleven.
***
De houding van Claude is echter op een ander vlak even ambivalent. Hij
misprijst de bende, het regiment, het peloton, de clan, op een souvereine manier
en, zoals gezien, ook Deedee, die zich met hen afgeeft en zich verregaande
vestimentaire familiariteiten laat welgevallen, in zover dat hij meedoet aan een
soort stripteasepoker. En toch doet Claude ook mee, overtreft in zekere zin de
anderen, maar hij doet het op de wijze van de verbeten grinnikende masochist.
Men denkt nogal gemakkelijk terug aan de figuur van de journalist uit La dolce
Vita, die ook het spel meespeelt-zonder-eigenlijk-mee-te-doen; zijn meedoen is
blijkbaar de opperste vorm van misprijzen. (Dat het hier een 'dolce vita' a la
Jordaens betreft is inmiddels al wel duidelijk geworden.) Ja, eigenlijk zorgt
Claude voor de clou van de avond. Ze spelen allemaal mee in een nogal obsceen
gezelschapsspelletje, waarin door gebaren en pose zekere handelingen of situaties warden gesuggereerd waarnaar de anderen dan het raden hebben. Claude
speelt dit spelletje met Jeanne, en heeft in zijn mimespel met haar de geboorte
van Afrodite uitgebeeld, daarin precies toegevend aan een complex dat hij wil
compenseren, i.v.m. sexuele onvolwassenheid en afwijkingen. Hierin is hij
overigens een typische Claus-figuur. Bij de toelichting van hun mime spreekt
Claude van het zaad van 'Postijdong' (zoals Jeanne die noemt, hahaha,) en de
fallische symboliek, reeds herhaaldelijk opgedoken in meer vulgaire vorm (of
confituurpotachtig op de omslag), krijgt hier haar voor Claude dramatische
betekenis. Vooral wanneer Deedee hem terechtwijst door de ware (mythologische) toedracht te verklaren; hij spreekt n.l. over de castratie van Kronos. Het
is blijkbaar een soort academische discussie, maar juist voor Claude betekende
het veel meer, hij klampte zich aan zijn interpretatie vast uit verweer tegen de
andere. Deedee roept nu met zijn verklaring Claudes onmacht weer op: coup de
theatre, hoogoplopende twist, en vlucht van Claude! Claude roept uit: „Waarom ben je tegen mij ?" (p. 127). Deedee mag dan nog even heftig roepen:
„Ik ben niet tegen je", Claude huilt nog luider: „Je bent tegen mij, je wil mij
kapot hebben, net als al de anderen!" (p. 127). Al dat gekrijs kan op grandguignol lijken, maar deze scene is het centrale stuk van de roman, het crisismoment waarop beide hoofdfiguren tegenover elkaar staan. Tussen Claude en
Deedee staan blijkbaar twee dingen: hun essentieel verschillende houding tegenover de familiaire kliek, en dan de complexen van Claude, die Deedee onbewust
tegengesproken heeft en daardoor bedreigd. Op zijn nachtelijke tocht tracht hij
dan zijn infantiele voorstellingen kwijt te raken: „Ik ben ouder geworden, ik
heb hier geen deel meer aan. Waar nu naartoe?" (p. 138).
***
Hier, op het toppunt van de crisis, komen de schijnbaar disparate hoof d-
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elementen van het groteske drama samen: beiden, Deedee en Claude, hebben,
zij het met een volstrekt tegengestelde optiek, 'meegedaan' in het familieorgietje, en daar waar ze, beiden op hun manier, volledig schijnen op te gaan in het
spelletje, komen ze, achter het scherm van een schoolvosvitterijtje, met elkaar in
conflict. De knoop is hier gelegd en de familie met haar triest vermaak verschuift ook naar het achterplan. Voortaan gaat het tussen Deedee en Claude.
Men kan aan de verleiding blootgestaan hebben om in de geleidelijke verzinking van de priester in de familiaire orgie van de verdwaasde familie een soort
antiklerikaal pretje te zoeken, doch wie daarbij stil blijft staan, laat wellicht de
diepere psychologische kern van de roman ontsnappen. Men herinnere zich in
dit verband de film Le Defroque van enkele j aren geleden, waarin een priester
wijn consacreerde gedurende een orgie.... Claus gebruikt dan alles samen nog
meer maat in het vulgaire en het groteske. Overigens mOest hij bijna een priester
als hoofdfiguur en als tegenspeler van Claude kiezen. Louter psychologisch
ware het ook al een verklaring dat de tegenstelling priester-vulgariteit de draagkracht van de roman vergroot: corruptio optimi pessima. Maar er is meer. Het
is wel Been toeval dat Claude zo vaak als het onecht kind van een Heylen wordt
voorgesteld, en dat Deedee geleidelijk aan als priester enkele vaderlijke trekken
ontwikkelt. Wanneer Albert Heylen ergens 'de eigenlijke vader' wordt genoemd
(p. 126), vat wel iedereen die de ware toedracht kent, de ironic van die formulering. Maar door deze uitlating wordt hij precies gesteld tegenover Deedee,
die enkele regels daarvoor ook vader werd genoemd: „Aha. Deedee, leraar,
vader, priester, richt zich tot de bleekscheet" (ib.). De bleekscheet is dan
Claude. Naar de stijl is heel deze passus je reinste Walschap, maar naar de
betekenis zeer typerend voor Claus. Men heeft de indruk dat de grate crisis in
het hooglopend dispuut tussen Claude en Deedee slechts kan, verklaard worden
door de ambivalente verhouding waarin Claude zich tegenover Deedee voelt:
misprijzen uit verbittering, doch ook eerbied voor gezag en voor zijn persoon.
Deedee wordt voor Claude terzelfder did toetssteen en — misschien — oplossing. Hij heeft Deedee nodig, van Deedee verwacht hij alles, Deedee wordt
zoiets als zijn 'geestelijke vader', en hoewel dat hier in zijn ruimste zin geldt,
kan men het ook heel eng opvatten: na zijn nachtelijke tocht keert Claude terug
en zijn gesprek met Deedee is terzelfder tijd uitkomst en sleutel van de hele
roman.
In dit laatste gesprek braakt Claude zoiets als een ondoorzichtige biecht.
Hij heeft het over zijn remmingen, zijn mislukte puberteit, zijn sexuele afwijkingen enz. (hij noemt zichzelf een 'tapijt'). Hij heeft eenvoudig behoefte aan
de rust en veiligheid schenkende aanwezigheid van Deedee. Hij smeekt Deedee,
hem deze nacht gezelschap te blijven houden, en windt zich op tegen Deedee,
die nu weer opnieuw afstandelijk, niet meer vertrouwelijk, doch vervreemd
voorkomt. Deedee laat hem tenslotte alleen achter. Wat in dit onduidelijk en
verward gesprek van belang is, zijn meer de stilten, de sousentendu's, dan
de woorden. Wanneer Claude zegt: „Je bent de enige waar ik respect voor heb"
(p. 155) dan is men zelfs verrast, indien men niet aanneemt, dat Claudes
misprijzen daarstraks en nu ook nog, berust op een gefrustreerde bewondering,
een onbewuste verering voor de vaderfiguur die hij, vaderloos kind, niet meer
kan ontberen. Hier stijgt het vaderschap van Deedee ver uit boven het klassieke
'geestelijke vaderschap', het is de noodzakelijke en onvervangbare sublimering,
de vader-imago, die Claude misschien had kunnen redden uit zijn psychische
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nood. Vaderloosheid en sexuele onvolwassenheid vallen in Claude samen en
zijn elkaars complement.
En toch speuren achter de woorden twee mensen naar elkaar, die elkaar
gevonden hebben en met elkaar in botsing zijn gekomen, in het meespelen met
de vulgariteit, terwijl ze van elkaar weten dat het 'maar' een meespelen was, dat
ze het ergens niet helemaal meenden. Dit is een verwantschap, de negatieve
zij de van een verwantschap, die ze elkaar nu openhartig bekennen, de verwantschap van de angst: maar terzelfdertijd als de herkenning van de partner treedt
ook weer de scheiding op. Men leze blz. 147 - 148, a.m.: „En is het niet zo dat
wij niets liever willen dan dat hetgeen ons bang maakt, ons ook, tegelijkertijd,
de wet oplegt. Dat wij onze angst kunnen verklaren door er een straf van te
maken. — 'Wij ?' zegt Claude. — 'Jij en ik' zegt Deedee. — 'Geen straf' zegt
Claude beslist" (ib.). Hier hebben Claude en Deedee elkaar een ogenblik gevonden, en terzelfder tijd verloren. Deze angst mag men gerust existentieel zien,
en hij vindt of mist uiteindelijk zijn oplossing in God, over Wie in hun gesprek
wel enige woorden vallen. Claude vlucht blijkbaar een duidelijke stellingname
d.m.v. een spitsvondig distunguo waarin hij zijn formele ontkenning opvangt:
„Ik zeg niet dat Hij er niet is — hij had het, eigenlijk wel gezegd, notes van mij
ik zeg dat Hij er is en dat ik zeg dat Hij er niet is" (p. 152). Dat is noch een
erkenning, noch een ontkenning, slechts een statement dat onontkoombaar
ambivalent is. Want Claude heeft ook gezegd: „Wie Hem opdoet, raakt hem
niet kwijt" (ib.). — Dit klinkt nauwelijks anders dan het motto van Walschaps
Sybille: „Quand on a du Dieu sous la peau". Claude zal, evenals Sybille, zelfmoord plegen. Tenslotte, maar dat heeft Deedee wel niet ingezien, was niet wat
hij zei van belang, maar wat hij betekende. Want het wil ons voorkomen dat de
vader-imago, waarvan hij voor Claude de incarnatie was, in zijn priesterschap
een religieus verlengstuk had gekregen, hij, de d.d., de vervanger van God,
a.h.w. de incarnatie van God als vaderfiguur. Wanneer Natalie (blz. 32)
zegt: „Hij ziet ons", dan „weet ze niet of zij Deedee of Hem bedoelt. Alhoewel:
Deedee en Hij zijn gelijk" (p. 32). — De priesterfiguur is in deze roman
essentieel, precies omdat in haar de overgang van de vaderimago naar God-deVader gestalte kon krijgen.

***
Het wil ons voorkomen dat er in deze bladzij den een ongehoorde spanning,
vaak zelfs een tweespalt bestaat tussen de bewuste laag en het onderbewuste,
wat formeel tot uiting komt in de spanning tussen wat gezegd wordt en wat
betekend wordt, tussen de woorden en de werkelijkheid. Is het daarom dat het
slot geen gewenste duidelijkheid brengt of dat er geen wezenlijk contact komt
tussen Deedee en Claude? Beide figuren behouden daardoor niet alleen voor
elkaar hun eigen laatste mysterie, doch ook voor de lezer. Deedee gaat niet op
Claudes verlangen in am 'aanwezig' te blijven, en laat hem alleen. De volgende
morgen pleegt Claude zelfmoord. (Evenals Bengt, in Stig Dagermans roman
Het verbrande Kind, die ook zijn aansluiting bij vader en moeder en bij de
wereld der volwassenen had gemist.) Het motief is niet nieuw bij Claus, die in
zijn werk bijna voortdurend op zoek is naar de vaderfiguur. Heeft Claus toegegeven aan dat zelfmoordmotief als de zoveelste ontwijking van een oplassing?
Het is mogelijk, maar ze past helemaal voor Claude, die ook in betrekking tot
God vluchtte in de onbeslistheid. Ook voor Deedee blijft een laatste verklaring
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achterwege, al gaat de anticlimax in de andere richting: de verrassing is groot
wanneer wij hem, met de bespiedende meid, de volgende morgen betrappen
terwijl hij zich geselt. Deze tegenstrijdige vormen van het ontnuchteren-na-deorgie, n.l. de boete en de zelfmoord, roepen structureel elkaar op als tegenstelling en als compensatie, en indien dit klopt, zal een christen gaarne een betrekking zien tussen Claudes tragisch einde en Deedees zelftuchtiging. Tot in het
slot blijven beiden wonen in hun ambivalente verhouding tot meedoen en meeleven. De contrapuntische verhouding tussen de boete van de een en de
zelfmoord van de andere is de laatste tegenstelling waar de roman niet overheen
kan, resp. niet overheen wil. Of die onmacht van psychologische of van artistieke aard is, d.w.z. of de onmacht bij de personages of bij de auteur ligt, zullen
we, bij gebrek aan gegevens en inzicht, in het midden laten. Misschien kon de
boete als bovennatuurlijk sluitstuk gelden. De enig mogelijke harmonie ligt in
deze roman inderdaad op het vlak van de bovennatuurlijke economie, waar
buiten het bewustzijn der beide antagonisten om, toch een uiteindelijk evenwicht zou bereikt zijn. (Dit evenwicht steekt dan schril of tegen de mislukking
van het menselijk en psychologisch contact tussen Deedee en Claude). Het is
niet uitgesloten dat ook de auteur voor dit laatste perspectief is teruggeschrokken. Het groteske kolderachtige slotakkoord — een rijmpje op de scheldnaam
'koe!' die Deedee voor Natalie overheeft — lijkt een tegengift te zijn voor de
laatste, slechts gesuggereerde, consequentie, en haalt het peil naar beneden.
Het is eigenlijk een vlucht voor de katharsis, maar het bewerkt toch een soort
psychische zuivering buiten het verhaal om (wat wet de inwendige paradox zou
kunnen zijn van het groteske als dusdanig.) Dit groteske is dan een uitloper,
of liever de omkanteling van de ironie die aan de basis lag van De Verwondering, waarmee dit boek zich contrapuntisch verhoudt. In beide gevallen heeft de
auteur bewust een of stand willen behouden tussen zichzelf en zijn gegeven, en
blijft hij uiteindelijk niet geèngageerd. Schijnt althans zo, want dit kan ook een
alibi zijn. Zoals b.v. voor de man die zich betrapt voelt terwijl hij tranen in de
ogen heeft, en die zegt dat er een vliegje in zijn oog is gevlogen. Kijk maar.
Behoort misschien ook tot het groteske, de laatste paradox van deze roman, n.l.
dat het door (en niet langs) de vulgariteit heen is, dat Claus de mogelijkheid
heeft ontwaard om aan zijn zoeken naar het vaderschap een (zij het nog zo
problematische) religieuze dimensie te geven? Vervang 'vulgariteit' door 'zonde'
— zoals in Claus' motto 'sin' — en men zit bij Mauriac. Doch precies in deze
verschuiving der categorieèn schuilt niet alleen het groteske van Claus' boek,
maar ook de ontmanteling, de psychologisering die ook een soort laicisering is,
van een weifelend religieus besef tussen nacht en morgen.

Inventarisatie van
de hedendaagse Engelse literatuur
DR. W. PETERS S.J.

T AAR in jaar uit start zich een lawine van tussen de twintig en vijfentwintig
I duizend boeken op de Engelse markt. Gemiddeld zijn een kwart hiervan
herdrukken. Van wat er over blijft, is wederom een kwart fictie. Deze van viertot vijfduizend romans van allerlei slag, met daarnaast een kleine duizend uitgaven gewijd aan poezie en toneel, zijn op zichzelf reeds een uitnodiging om nu
en dan te gaan schiften. Dit niet alleen om kaf van koren te scheiden, maar oak
om eens tot een inventaris te komen van oude en nieuwe namen en een balans
op te maken hoe het nu eigenlijk met de belletrie in Engeland staat: is er enige
verhouding tussen de ontstellende kwantiteit en de kwaliteit? Hierbij wordt de
vraag ter zij de gelaten in hoevere de hedendaagse literatuur een getrouwe weerspiegeling is van wat er leeft in het yolk; dergelijk onderzoek achten we uitzonderlijk moeilijk zowel omdat men hierbij slechts weinig leiding verwachten
mag van gezaghebbende critici alsook omdat de totaalindruk van hetgeen
vandaag verschijnt op het gebied van de roman, de poezie en het toneel er een
is van verwarring. Tezelfdertijd menen we dat een eenvoudige inventarisatie
van namen de resultaten van zulk een onderzoek in wat grove contouren aangeeft.
Legt men zijn oor te luisteren naar de stem van de Engelse dichter van vandaag, dan heeft men moeite am iets te horen. En is geen groepering als die van
Auden (1907), Day Lewis (1904), Spender (1909) en MacNeice (1907) uit
de jaren dertig; en deze dichterlijke stemmen hebben zich sinds de oorlog maar
nauwelijks hoorbaar gemaakt. Denkt men aan poezie, dan komt de ,naam van.
T. S. Eliot (1888) voor de geest, maar diens gedichten behoren tot een voorgaande periode en een voorbij geslacht. Hij heeft zich nog wel bediend van het
vers in zijn latere toneelstukken, maar het was meer het godsdienstig thema dat
de aandacht trok en verdiende dan de poezie; men kon een stuk als The Confidential Clerk bijwonen zonder ook maar te bevroeden dat het in verzen was
geschreven. De dichter draagt nog een soort profetenmantel, hem jaren terug
om de schouders gelegd, maar die is danig versleten. De excentrieke Edith
Sitwell (1887) doet een enkele keer van zich horen, en laat zich wat meer zien
(dank zij de televisie), maar voor de meeste Engelsen is zij waarschijnlijk meer
een curieus meubel uit het Victoriaanse tijdperk dan een dichteres bij de gratie
Gods. Dan is er nog een hofdichter (1878), John Masefield geheten, waarvan
men bijna niet weet of hij nog leeft dan wel reeds enkele jaren stil is afgestoryen. Robert Graves (1895) is wat meer bekend, maar dit heeft hij in niet
geringe mate te danken aan de Universiteit van Oxford, die hem uit Spanje
terugriep om hem professor in de poezie te maken: een betrekking die overigens weinig meer om het lijf heeft dan bij hoge uitzondering de katheder te
bestijgen voor een lezing. Voor de meeste Engelsen wordt de vlakte van de
poezie enkel bewandeld door de wat gedrongen, milde gestalte van John Betjeman (1906). De naam verraadt dat hij van Nederlandse afkomst is; het was
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zijn grootvader die van Amsterdam naar Londen verhuisde. De verkoop van
zijn verzamelde gedichten enkele jaren terug was fabelachtig: indien we ons
goed herinneren een zeventigduizend exemplaren. Het succes wordt echter niet
verklaard door de voortreffelijkheid van zijn poezie, wel door de begrijpbaarheid ervan, maar voornamelijk toch, zo wil het ons voorkomen, door zijn sympathiek optreden voor de televisie in tal van discussies. Ofschoon John Betjeman reeds tegen de zestig loopt, is hij betrekkelijk jong in het gezelschap van
de tot nu genoemde dichters. En in zekere zin sluit hij de rij. Dylan Thomas
was jonger en een veel grater dichter, maar hij stierf tien jaar geleden, nog geen
veertig jaren oud. De namen van Roy Fuller, Thom Gunn en anderen zijn
weinig bekend; de jongeren brengen slechts een zwak poetisch alsook zwakpoetisch geluid voort, zo zwak dat The Times Literary Supplement er mee kan
volstaan slechts nu en dan een meestal nog korte bespreking te wijden aan vier
of vijf bundeltjes poezie tegelijk. Hoe bejaard de Engelse muze is, komt ook
naar voren in The Faber Book of Modern Verse (de inleiding van Anne Ridler
is gedateerd 1951), waar in een boek van meer dan vierhonderd bladzijden de
jongeren het moeten stellen met ongeveer veertig: en John Betjeman kon in het
selecte gezelschap van deze anthologie geen plaatsje vinden.
Het Engelse toneel kent geen dominerende figuur zoals destijds, en nog niet
eens zo lang geleden, G. B. Shaw. Men denkt onwillekeurig aan het succes van
een Noel Coward (1899), J. B. Priestley (1894), Eliot en Christopher Fry
(1907) of zelfs van Graham Greene (1904), maar hoe verdienstelijk hun werk
voor het toneel ook was, men kon menigmaal de indruk niet van zich afzetten
dat dit medium gekozen werd ofwel als een variatie op het gedicht of de roman
ofwel als instrument am wat in feite een preek is aan de man te brengen. De
inhoud van de preek kan van godsdienstige aard zijn (Fry, Eliot, tot op zekere
hoogte ook Greene) of meer sociaal gekleurd: maar het wringt altij d wanneer
de harmonie tussen inhoud en vorm, tussen de preek en het toneelstuk, niet
geheel zuiver is. Dit laatste euvel beperkt zich helaas niet tot genoemde schrijvers. Bij jongeren, en met name bij John Osborne (1929) en Arnold Wesker
(1931), treedt het in nog grovere vorm naar voren. Een eerste succes is dan
meer te danken aan de preek dan aan het stuk als zodanig: men denke hierbij
aan Look back in anger van de eerst genoemde, en Roots van de laatstgenoemde; hoe zwak zij als toneelschrijver staan blijkt zodra de inhoud van de preek
anders wordt. Niettegenstaande de reclame die men met zijn Luther maakte,
was het spoedig duidelijk hoe gelimiteerd de talenten van Osborne zijn. Hetzelfde zal zich manifesteren zodra Wesker zich begeeft buiten het sociaal thema
van Chicken Soup and Barley, The Kitchen en I'm talking of Jerusalem.
Overzien we het terrein van de roman, dan maakt, dit een slordige indruk van
een rommelige verzameling van namen. Bij een eerste sortering komen als vanzelfsprekend Greene (1904) en Evelyn Waugh (1903) naar voren; we mogen
hen zestigers noemen en hun eerste vruchtbaarheid is reeds lang voorbij, en
Greene heeft laten weten dat hij met de roman heeft afgehandeld. Ze behoren
tot een voorbij, althans tot een oud geslacht, ofschoon ze in zekere zin nog
jong zijn vergeleken bij collega's die nog alles behalve in vergetelheid zijn weggezonken. J. B. Priestley is tien jaar ouder, maar deze romanschrijver heeft het
nu 'blijkbaar te druk met het sorteren van eigen opines en ervaringen, en zijn
belangstelling heeft zich gericht op de wonderlijke geschiedenis van de Westerse beschaving (men herinnert zich zijn Literature and Western Man van drie
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jaar geleden en Margin Released van vorig jaar). Stokoud is Somerset Maugham (1874), die onwillekeurig het zinnetje oproept 'but he won't lie down',
dit deels doordat hij vanuit de Riviera de Engelse pers voorziet van weinig
stichtende persoonlijke onthullingen, deels doordat goedkope uitgaven blijvend
de aandacht van het publiek richten op deze boeiende verteller. Hij heeft echter
sinds het begin van de oorlog weinig geschreven, en geheel niet meer sinds het
midden van deze eeuw: hetgeen hem te vergeven is, wanneer men bedenkt dat
zijn eerste verhaal in de vorige eeuw verscheen (Liza of Lambeth, 1897). Enigszins anders is het gesteld met Compton Mackenzie, die strikt genomen buiten
dit opstel valt, omdat, hij een Schot is. Hij is echter zo verengelst, en velen van
zijn romans zijn zo door en door Engels (by. Sinister Street), dat hij hier vermeld mag warden. Hij is negen jaar jonger dan Maugham, is in zijn ouderdom
vrij wel voortdurend 'aan de schrijf' gebleven, en heeft onlangs het eerste deel
van zijn autobiografie laten verschijnen: deze is opgezet als een tiendelig werk.
Een wonderlijke ondernemingslust voor een schrijver van tachtig! — Merkwaardig genoeg is men nog steeds geneigd am Aldous Huxley (1894) coder de
romanschrijvers te rekenen, ofschoon, zo mogen we wel zeggen, sinds jaar en
dag zijn belangstelling uitgaat naar het grensgebied tussen godsdienstige ervaring en psychose of neurose. Zijn romans behoren in alle geval tot een vootbije
periode. Dit kan ook, maar in een andere gezegd warden van de boeken
van Ivy Compton-Burnett (1892), een schrijfster die eerst de laatste jaren de
waardering en de lof geoogst heeft waar zij recht op heeft. Haar romans, in
ruime mate in beslag genomen door conversatie, zijn van een ander geslacht in
zoverre zij zich bezig houden met onze ouders en grootouders, en het Victoriaanse tijdperk lijkt zo verschrikkelijk ver weg.
Rustig schrijdt voorts Anthony Powel (1905) verder en vrij regelmatig
verschijnen de delen van zijn The Music of Time: hij is over de helft gekomen
met zijn zesde roman van de serie, die hij de titel gaf The Kindly Ones. De
laatste jaren is Sir Charles Snow (1905) wat meer naar voren getreden, die
eveneens aan een tiendelig werk bezig is. Deze wetenschapsmens uit Cambridge
brengt iets van zijn koele wetenschappelijkheid en nuchtere analyse mee wanneer hij het leven van de Engelsman beschrijft in de welfare state. Het wonderlijke is echter dat de soberheid en precisie van dictie en presentatie onweerstaanbaar fascineert, de lezer ervaart dat er achter de wetenschapper en de
romanschrijver een mens schuil gaat met zeer scherpe visie en met een bijna
onmetelijk ruim hart.
Net op het nippertje komt een zekere Richard Hughes (1900) de vlakte van
de roman opgedraafd. We waren hem al lang vergeten: A High Wind in
Jamaica lazen we jaren en jaren geleden: het verscheen in 1929, en sindsdien
schreef hij nog In Hazard, totdat hij het zwijgen in 1962 verbreekt met het
eerste deel van een trilogie: The Fox in the Attic. De inspiratie van The Human
Predicament, de titel van de trilogie, blijkt te zijn de contemporaine geschiedenis
van het woelige Westen.
Het zijn alle bejaarde of zeer bejaarde personen die we tot nu vermelden,
en tot op zekere hoogte domineren zij de Engelse roman van vandaag. Roept
men zich andere namen te binnen, dan is het alsof men van een bejaardenhuis
ineens terecht komt op een jongenskostschool, bij auteurs die in de jaren twintig
werden geboren. Er is blijkbaar een hele generatie romanschrijvers zoek: of is
deze er nimmer geweest? Er zijn slechts twee schrijvers die in hun eenzaamheid
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zich even ver afweten van de 'ouden van dagen' als van de 'angry young men'.
De eerste van deze twee, Lawrence Durrell (1912) is bovendien weinig bekend
en nog minder populair. Onwillekeurig stelt men hem zich voor als zetelend
op Olympische hoogten, wat minachtend neerblikkend op al dat Engelse gedoe,
en zich vermeiend in het verfijnd uitzonderlijke, in het exotische; het gevolg is
dat hij schrijft voor een coterie van lezers die hem, menen wij, vaak lezen
vanwege de 'bon ton' en die prikkelende mengeling van dromerige zwoelheid,
elegantie en lichte decadentie die rustig voortkabbelen in zijn romans. De ander
is Angus Wilson (1913), een schrijver met een klinkende reputatie; wij kunnen
echter weinig bewondering hebben voor de stiil van Wilson met die merkwaardige tendens om een concreet woord vergezeld te doen gaan van een abstract
adjectief, hetgeen zijn romans iets wazigs geven; wij hebben het idee dat zijn
reputatie voornamelijk rust op zijn eerste en beste boek, Hemlock and after,
met het bij het verschijnen wat shockerende onderwerp homosexualiteit als
hoof dthema.
Komen we bij de jongenskostschool en de vertoornde jonge mannen: en we
moeten er direct aan toevoegen dat het met de herrie en toorn achteraf best
meegevallen is. Het wel hoogst merkwaardige is dat ons het opschrift van oorlogsmonumenten te binnen schiet: their name liveth on, hetgeen impliceert dat
zij dood zijn! Maar de naam van deze nog betrekkelijk jonge schrijvers leeft
voort, niet omdat zij schrijvers van een superbe boek zijn, maar omdat zij
schrijvers zijn van een boek dat bij het verschijnen ver boven zijn literaire
merites werd geprezen. Kingsley Amis (1926), John Wain (1925), John
Braine (1928), Alan Sillitoe (1928), zijn doorgegaan met schrijven, ook met
het schrijven van romans, maar men associeert hen met een boek, hun eerste
boek gewoonlijk, en soms zelfs met de creatie van een karakter. Zulks wordt
het beste geillustreerd door Lucky Jim, de hoofdpersoon in het gelijknamige
verhaal van Kingsley Amis, en Joe Lampton die de held is van Room at the
Top van John Braine. De groep is allesbehalve een sterrebeeld; het zijn meteoren, een korte felle flits en een snel vallen en verdwijnen. Wat anders is het
gesteld met Iris Murdoch, die rustiger is begonnen en geleidelijk aan meer
inhoud aan haar romans heeft gegeven, waarbij zij de indruk wekt nog steeds
op zoek te zijn, en probeert om in symboliek het diepere van het mensenbestaan
bloot te leggen.
Er zijn nog vele andere namen die het menigmaal meer aan uitgevers dan
aan critici te danken hebben dat zij niet alleen bekend zijn maar ook gelezen
worden. Daar is by . Morris West, met een reputatie die in geen verhouding
staat tot zijn prestatie, zoals door zijn jongste boek Daughter of Silence of doende werd bewezen. Daar is Patrick White, die onderschat wordt, ofschoon we
hopen dat een hoofdartikel onlangs in The Times Literary Supplement verschenen hem meer in de belangstelling zal plaatsen: hij steekt hoofd en schouders uit boven de schrijvers van vandaag, maar hij valt strikt genomen buiten
het bestek van dit essay, omdat hij, evenals West, Australièr is. Hetzelfde geldt
van een opkomend romanschrijver als Gabriel Fielding; deze is Ier van geboorte.
Tot nu toe vertoonden zich slechts twee vrouwelijke auteurs op het podium,
de een over de zeventig, de ander nog geen veertig. Het zou echter verwonderlijk zijn als dit de enige schrijfsters waren die zich in het gezelschap bevinden
van Jane Austen, de Bronte Sisters, George Eliot (Mary Ann Evans), Ouida,

1076

HEDENDAAGSE ENGELSE LITERATUUR

Katherine Mansfield, Virginia Woolf, Mary Webb, Dorothy Richardson and
Rose Macaulay. Maar Elizabeth Bowen (1899) laat deze jaren nog maar weinig
van zich horen, terwijl Nancy Mitford (1904) teveel van zich laat horen, maar
zich nu meer bezig schijnt to houden met de biografie. Pamela Frankau (1908),
Monica Dickens (1915), de zeer oude G. B. Stern (1890) en Naomi Jacobs
(1889) e.a. zijn niet van het slag van literaire goden of godinnen. Alleen
Muriel Spark (1918) flaneert ondeugend verder, zich van de reputatie van
anderen niets aantrekkend, zich niet bekommerend am wat op het terrein van
de romanschrijvers wel en wat niet 'comme it faut' is, maar intussen vrij geregeld voor de dag komend met een boek dat iedere keer weer anders is dan men
verwacht en iedere keer weer anders dan het voorgaande. Haar zeer levendig
talent en haar wonderlijk scherp oar voor de toon van het gesprek waar en door
wie dit ook wordt gevoerd doen een yank overslaan, en dit in de vorm van een
roman, een kart verhaal, of een toneelstuk. Zij is eigenlijk de enige op wie de
kwalificatie van taepassing is die men nog al eens tegenkomt in verband met
de Engelse romankunst van vandaag: alive and kicking, vol leven en spartelend.
Ons treft echter de Engelse roman allesbehalve als een springlevend kind; hij
doet meer denken aan een oude man, die de dood niet ver meer weet.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

E belangstelling van de gehele wereld bij het overlij den van Z. H. Paus
Joannes XXIII op 3 juni is slechts zeer gedeeltelijk te verklaren uit de
verbetering van de communicatiemiddelen; natuurlijk hebben radio en televisie
er toe bijgedragen, dat leidende personen op geestelijk en maatschappelijk
terrein meer tot de massa spreken; maar dit massale medeleven is hiermee niet
verklaard, te meer niet daar de regering van Paus Joannes slechts van korte duur
is geweest. Is het de verwondering over de geweldige werkkracht, die deze bij
zijn keuze reeds 77-jarige bleek te ontwikkelen? Of is het de tegenstelling
tussen de nauwelijks aanwezige verwachtingen, die men bij de aanvang van dit
pontificaat had, en de grate initiatieven, die Z. H. bleek te nemen, initiatieven,
die zo belangrijk waren, dat men nu spreekt over de uitdaging, die de erfenis
van Joannes XXIII stelt aan zijn opvolger. Dit korte pontificaat werd gekenmerkt door een grate openheid t.o.v. alle lagen van de bevolking, maar nu met
een ieder direct aansprekende goedheid; open tegenover al die verschillende
stromingen binnen de katholieke kerk; open tegenover alle Christenen, open
ook tegenover de niet-Christelijke wereld. Met een eenvoudige vanzelfsprekendheid vond Paus Joannes een weg om het gesprek, dat binnen de kerk reeds aan
de gang was, in het openbaar voort te zetten door het besluit een concilie bij een
te roepen; dit gesprek moest openbaar zijn, maar niet uitsluitend openbaar
binnen de katholieke kerk; het zou plaats hebben in aanwezigheid van waarnemers van buiten de kerk. Zijn opvatting van de taak van het Pausschap was
herder van de wereld te zijn; daarom werkte hij voor de eenheid van alle
Christenen en voor de vrede onder de mensen en richtte Hij zich in Zijn laatste
encycliek 'Pacem in terris' tot alien, die van goede wil zijn, waarbij Hij niets
prijs gaf van de principiele veroordeling door de kerk van verschillende leerstelsels, maar tegelijkertijd de hand uitstak ook naar hen, die aanhangers zijn
van deze stelsels.
Na een kort conclaaf, waaraan 80 van de 82 kardinalen deelnamen, werd op
21 juni de aartsbisschop van Milaan, kardinaal Montini, gekozen als opvolger
van Joannes XXIII. Hij koos de naam Paulus VI en gaf daarmee tevens Zijn
regeringsprogram aan; zich noemend naar de apostel der heidenen duidde Hij
aan, dat Hij de openheid van Zijn Voorganger tegenover alle anderen wilde
voortzetten; wij zien er tevens in een verwijzing naar de 16e eeuwse Pausen
Paulus III en IV, die beiden hun krachten inspanden om de te laat in gang
gezette hervorming binnen de kerk te bevorderen, de eerste door de bij eenroeping van het concilie van Trente en de laatste door definitief de leiding dezer
hervorming in eigen hand te nemen. Paus Paulus VI kondigde kort na Zijn
verkiezing aan, het oecumenisch concilie te zullen voortzetten. Moge God Hem
de genade en de kracht geven het tot een goed einde te leiden.
Blijven wij nog even in Rome, dan moeten wij constateren, dat het de secretaris der Christen-democraten, Moro, niet is gelukt een regering te vormen; hij
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had gehoopt op welwillend medewerking der Nenni-socialisten, maar terwijl
Nenni deze passieve steun wel wilde toezeggen, wilde de meerderheid van het
dagelijks bestuur der partij hem hierin niet volgen; de kwestie zal nu op het
najaarscongres van de partij besproken moeten warden, waar dan tevens beslist
zal warden of het ontslag, dat Nenni naar aanleiding van deze kwestie nam als
partij-voorzitter al dan niet zal warden aanvaard. Daar hierop natuurlijk niet
kon worden gewacht met de regeringsformatie, is er nu een overgangskabinet
gevormd o.l.v. de christen-democraat Leoni, die kan hopen de zaken lopende
te houden.
Wist men in Rome een — zij het dan voorlopige — oplossing te vinden, in
den Haag heeft men het tot nu toe niet zover gebracht. De aan prof. Romme
gegeven informatie-opdracht is met de bekende preciesheid vervuld; er is naarstig geinformeerd naar alle mogelijkheden, maar er werd o.i. te weinig gelet op
de praktische waarde van een dergelijk onderzoek, als er niet een of andere
conclusie op volgt. De al evenzeer bekende voorkeur van prof. Romme voor een
brede-basis-oplossing verhinderde hem blijkbaar na te gaan of deze gezien de
verkiezingsuitslag misschien minder gewenst was; hij is er niet toe gekomen de
formateur de richting aan te geven, waarin de zo gewenste oplossing kon
gezocht warden. Zo kreeg tenslotte dr. de Kort, de voorzitter der Tweede
Kamerfractie van de KVP, een formatie-opdracht, waarmee hij kennelijk niet
uit de voeten kon. Hij heeft voortdurend geworsteld met de vraag, welke van de
twee partijen — de PvdA of de VVD — hij niet in het kabinet zou opnemen.
Zijn pogingen om deze beslissing niet zelf te nemen, maar een der partijen
zich zelf te laten uitschakelen, zijn door handig politiek tegenspel tenslotte
mislukt. Hij zag zich verplicht zelf te kiezen en had toen enige moeite om
duidelijk te maken, waarom hij nu de PvdA, die zich bij de voorgaande besprekingen uiterst coulant had getoond, niet als regeringspartner wenste te aanvaarden. Daarmee plaatste hij de VVD in een vrij sterke positie en mr. Toxopeus
maakte daarvan handig gebruik door, gedeeltelijk gesteund door de CHU, zijn
verlangens opnieuw naar voren te brengen. Daar een belangrijke afwijking van
het door dr. de Kart opgestelde basis-programma, waarover in grate trekken
ook overeenstemming was bereikt met de PvdA, niet meer gewenst werd geacht,
heeft de formateur tenslotte de opdracht aan H. Majesteit teruggegeven.
Wij zouden het hele verloop een schoolvoorbeeld willen noemen van een
betrekkelijk eenvoudige zaak, die op een erg ingewikkelde manier tot een oplossing moest worden gebracht. Hoewel de verkiezingsuitslag minder duidelijk
was dan men in de verschillende kranten kon lezen, wees hij Loch wel in de
richting van een voortzetting van het beleid van het vorige kabinet. Toen
H. Majesteit een informatieve opdracht verleende, ging men het verdere sped
zo slim spelen, dat men er zelf door in moeilijkheden kwam. Het informatieve
onderzoek van de heer Romme had moeten leiden tot een positieve aanwijzing
van de oplossing; misschien zou een volkomen door de wol geverfde politieke
figuur nog hebben kunnen werken met de reeds verzamelde gegevens, maar
dit lag — helaas — boven de krachten van de fractie-voorzitter van de KVP,
die er bovendien nauwelijks in leek te slagen zijn eigen fractie, waarvan een
deel veel bleek te voelen voor samenwerking met de PvdA, in zijn geheel achter
zich te krijgen. Het is een geluk, dat wij in Nederland nog iemand hebben als
de patroon van verloren zaken, prof. Beel, aan wie nu een informatie-opdracht
is verstrekt; van hem kan in elk geval verwacht worden, dat hij een beslissing
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durft te nemen of tenminste zal aangeven in welke richting de oplossing moet
worden gezocht, als hij — hetgeen ook mogelijk is — de door hem gevonden
oplossing al niet kant en klaar aan de vervolgens te benoemen formateur voorlegt. Het blijkt intussen dat hij voor de V.V.D. gekozen heeft.
Er was in de Verenigde Staten nog al wat kritiek op het bezoek van president
Kennedy aan Europa op grand van de moeilijkheden in eigen land in verband
met de rassenkwestie en van de onzekerheden in de politieke toestand in de
verschillende Europese landen. Het rassenvraagstuk is, nu het dit jaar honderd
jaar geleden is dat Abraham Lincoln de slavernij in de Verenigde Staten ophief,
natuurlijk scherper op de voorgrond getreden, daar men zich in negerkringen
duidelijker realiseert hoe betrekkelijk weinig vooruitgang er eigenlijk is geboekt;
ook het feit, dat de Verenigde Staten in hun buitenlandse politiek voortdurend
coquetteren met de leiders van de zelfstandig geworden Afrikaanse staten, is
van invloed op de actie der negers in de Verenigde Staten. Zij zijn — volkomen
terecht — niet tevreden met het op papier verkrijgen van gelijke rechten, maar
eisen, dat deze ook in de praktijk volledig zullen warden doorgevoerd; natuurlijk komen zij op voor de integratie in het openbaar onderwijs en gelukkig
hebben zij hierin succes; dank zij het krachtig optreden van de federale regering
heeft nu ook gouverneur Wallace in Alabama moeten toestaan dat negerstudenten konden worden ingeschreven aan de universiteit van Tuscaloosa. Het gaat
echter om meer; bovengenoemde inschrijving kan desnoods met de wapens worden afgedwongen; ook kan de uitoefening van het stemrecht door de negers
met meer wettelijke waarborgen warden omgeven, maar het wordt moeilijker
er voor te zorgen, dat de neger ook geaccepteerd wordt, dat hij in openbare
gelegenheden als hotels en restaurants ook bediend wordt, dat er geen discriminatie wordt toegepast bij het aanstellen of ontslaan van personeel of het huren
van een woning. De president heeft op 19 juni een wetsontwerp ingediend,
waarin geprobeerd wordt zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde verlangens der negers, maar hij ziet blijkens een op 11 juni voor
radio en televisie gehouden redevoering heel goed in, dat het hele probleem
niet door een wettelijke regeling kan worden opgelost; er zal het een en ander
moeten veranderen in de mentaliteit van een grout deel van de bevolking van
de Verenigde Staten; hierin kan de regering slechts het goede voorbeeld geven,
hetgeen gebeurt, en hopen, dat anderen dit navolgen, hetgeen in sommige
gevallen inderdaad ook schijnt te gebeuren.
De tweede reden, waarom men in de Verenigde Staten de president afried
om naar Europa te gaan was de politieke onzekerheid in de verschillende Europese hoofdsteden. In Londen was de positie van de regering Macmillan tengevolge van het Profumo-schandaal zo verzwakt, dat men zelfs in conservatieve
kringen de eis kan Koren, dat de premier moest aftreden; met de grootste moeite
wist men de conservatieve gelederen weer te sluiten en zo te voorkomen, dat de
regering in het Lager Huis een nederlaag leed. Men weet nog steeds niet
wanneer de verkiezingen voor het Lager Huis zullen plaats hebben; dit moet
plaats hebben voor oktober 1964 en Macmillan zal nu zeker zijn partij zo lang
mogelijk de did willen gunnen om zich van de opgelopen klap te herstellen.
Of dit naar zal lukken, moet worden afgewacht; de kans, dat de Labour-leider,
Wilson, als overwinnaar uit de stembus zal komen, is groat, ook al omdat de
conservatieven het blijkbaar moeilijk eens kunnen worden over een ev. opvolger
van Macmillan.
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In West-Duitsland zal Adenauer dit jaar aftreden en opgevolgd worden door
Erhard, hetgeen in elk geval een koerswijziging tot gevolg zal hebben. In Italie
is alles onzeker; in Belgie zit de regering Lefevre-Spaak met de taalkwestie,
waarover zij dreigt te struikelen; in Den Haag kan men geen kabinet vormen.
Het enige land, waar op dit ogenblik de regering stabiel is, is Frankrijk, maar
daar gaat Kennedy niet heen. Wat heeft een presidentieel bezoek aan Europa
dan voor zin?
Kennedy zette zijn zin echter door en hij gaf het antwoord aan zijn vragenstellers bij zijn bezoek aan West-Duitsland. Tijdens zijn triomftocht door verschillende West-Duitse steden en zijn bezoek aan West-Berlijn liet hij het de
Duitsers en alle anderen duidelijk weten, dat de Verenigde Staten hun verplichtingen t.a.v. West-Europa zullen nakomen; hij vond het dringend noodzakelijk am het in Europa gezaaide wantrouwen t.a.v. de Amerikaanse intenties
weg te nemen. Het is een antwoord aan de Franse president de Gaulle en
tevens een waarschuwing voor Chroestsjef. Verder wil Kennedy proberen de
handel tussen de Verenigde Staten en Europa in het kader van zijn Trade
Expansion Act te verbeteren en op de hoogte komen van de Europese opvattingen over de multi-laterale kernmacht en de gezamenlijke vloot met raketten.
In West-Berlijn heeft hij ook gewaarschuwd tegen al te hoge verwachtingen
t.a.v. de hereniging van beide Duitslanden; dit zou pas mogelijk zijn als .er een
basis zou zijn gelegd voor wederzijds vertrouwen tussen Oost en West, m.a.w.
als de koude oorlog zou kunnen warden beeindigd, hiervoor is tijd nodig, maar
hij zei te hopen, dat het ooit zover zou komen en deze hoop te gronden op „de
wind van verandering" die ook aan de andere kant van het ijzeren gordijn
waait. Het vriendschapsverdrag tussen West-Duitsland en Frankrijk vond hij
schitterend, maar hij liet tevens merken, dat West-Duitsland voor de verdediging van zijn vrijheid beter kon vertrouwen op de Verenigde Staten dan op de
betrekkelijk geringe macht van Frankrijk; dat dit laatste land zijn Atlantische
vloot nu ook uit het NATO-verband terugtrok, betreurde hij, maar hij zei er
tevens zeker van te zijn, dat, als de situatie in de wereld gevaarlijk werd,
Frankrijk zijn plaats zou innemen ter verdediging van de vrijheid.
Enkele dagen na het bezoek van Kennedy aan West-Berlijn was de Russische
premier Chroestsjef in Oost-Berlijn. Als reden werd opgegeven de 70e verjaardag van de Oost-Duitse leider, Ulbricht; mogelijk, maar weinig geloofwaardig.
Wilde hij een direct antwoord geven op Kennedy's bezoek? Er kwamen echter
meer gasten op het verjaarsfeest, de leiders van Tsjecho-Slovakije, Palen, Hongarije en Boelgarije waren er ook; Roemenie ontbrak. Men meende, dat er een
communistische topconferentie plaats had om een gezamenlijk standpunt te bepalen voor de conferentie van 5 juli in Moskou, waar in aanwezigheid van een
Chinese delegatie de ideologische geschillen zullen worden besproken, maar
daarvoor lijkt een aanwezigheid van hoogstens 48 uren in Oost-Berlijn nauwelijks voldoende. Het is ook mogelijk, dat er alleen maar gesproken is over de
moeilijkheden in de COMECON, waar Roemenie weigert in de pas te lopen.
Misschien komen wij nooit te weten wat er precies aan de gang is geweest,
zoals 't ook uiterst moeilijk zal zijn om er achter te komen wat er op de Moskouse conferentie van 5 juli werd besproken. Hiervan zullen wij in elk geval wel de
resultaten bemerken, maar ook hoe dit resultaat zal warden bereikt, kan voor
het Westen zeer belangrijk zijn.

8 -7 -' 63.

J. Oomes
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BELGIE
Op 2 juli bereikten te moeilijkheden inzake de afbakening van de Brusselse
agglomeratie plotseling een hoogtepunt: eerste-minister Lefevre bood de koning
het ontslag van de regering aan. Deze weigerde het te aanvaarden, de regering
en de leiding van de twee regeringspartijen pleegden opnieuw overleg in een
bijeenkomst op Hertoginnedal die met veel zin voor overdrijving een „conclaaf"
werd genoemd. Op het ogenblik waarop we dit overzicht of sluiten weten we
niet, welk nieuw compromis er gevonden werd.
Het (geweigerde) ontslag van de regering was een belangrijke fase van de
parlementaire en gouvernementele strategie zoals de C.V.P. en de B.S.P. die
opvatten, en het is vooral van uit dat gezichtspunt dat de beroepspolitici en de
pers deze episode hebben trachten te verklaren.
In de laatste uren voor het ontslag was de C.V.P. in de verdrukking geraakt
door het feit dat een deel van haar Vlaamse Kamergroep, geleid door dhr. De
Saegher, de nieuwste, door de regering voorgestelde versie van artikel 16 —
toevoeging van zes randgemeenten bij de Brusselse agglomeratie — verwierp.
De eenheid van de partij was bedreigd. Op het congres van Oostende was de
partij erin geslaagd een verstandhouding te vinden tussen de Vlaamse en de
Waalse vleugel op basis van een compromis, waarnaar de andere zogenaamde
nationale partijen nog vruchteloos aan het zoeken waren.
Dhr. Lefevre heeft zo geopereerd, dat de regering in de eerste juliweek een
nieuw voorstel deed — geen aanhechting van gemeenten, maar terugkeer naar de
faciliteitenformule — waaraan de B.S.P. haar goedkeuring niet kon verlenen,
zodat er een spanning ontstond tussen de socialistische partij en haar ministers.
Door deze fase bruusk of te sluiten met zijn ontslag, verbeterde Lefevre de
positie van zijn eigen partij: haar verdeeldheid trad op de achtergrond tegenover de acutere moeilijkheden van de B.S.P.
In deze orde van gedachten kan men allerlei veronderstellingen maken over
de wijze waarop het bestaan van de regering kan worden verlengd, en de afwerking van een nieuwe taalwetgeving kan warden voortgezet.
Achter deze parlementaire strategie gaan echter veel belangrijkere factoren
schuil. De beroepspolitici schenken te weinig aandacht aan wat er in de diepere
lagen van de gemeenschap omgaat. In de eerste plaats was er het actieve Vlaamse verzet tegen de aanhechting van nieuwe gemeenten bij de Brusselse agglomeratie. Er werden weer betogingen gehouden, te Wemmel en te WezenbeekOppen. De politiek bewuste Vlamingen hebben zich sedert lang niet meer zo
bedrijvig getoond. Het is evident dat dit verzet uit de diepte der gemeenschap
komt. Politieke partijen of pressuregroepen trachten het aldus losgekomen actievermogen te gebruiken en te richten. Vroeger hebben ze dat ook al gedaan,
maar toen was de ontplofbare stof blijkbaar niet of niet voldoende aanwezig.
In het volgen van deze bewegingen in de diepte zijn de beroepspolitici blijkbaar niet zo scherpzinnig. Indien de hele Vlaams-Waalse problematiek vroeger
was behandeld, in een kalmere sfeer, toen het ongeduld van de gemeenschap deze problematiek nog niet aan het parlement had opgedrongen, zou de
regering allicht in betere omstandigheden hebben kunnen werken dan thans.
Maar de politici lieten die tijd ongebruikt: ze noemden zich graag realisten,
het Vlaams-Waalse vraagstuk was slechts een „faux probleme".
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Naast de actieve massa's als nieuwe partner in de onderhandelingen over een
nieuw Brussels statuut, spelen andere, nog minder zichtbare factoren een rol.
Er wordt getwist over talen en inwoners. Er staan echter ook machtige huisvestingsbelangen op het spel. Zelfs indien Groot-Brussel in een land gelegen was
met een volledige taalhomogeniteit, zouden een aantal van de huidige Brusselse
problemen aan de orde zijn. Dat de bevolking de stadskern verlaat, is een
gewoon sociologisch verschijnsel. In de grote voorsteden van Brussel is er
sedert lang geen plaats meer. Afgezien van enkele uitzonderingen hebben ze
zelf geen bouwterreinen en expansieruimte meer ter beschikking. Alleen in de
hoofdzakelijk agrarisch gebleven, verder afgelegen en gedeeltelijk Vlaamse of
toch minder verfranste randgemeenten waarover thans gestreden wordt, vinden
de Brusselse gemeentebesturen en de min of meer met hen verbonden grondenen bouwmaatschappij en nog plaats am de bevolking onder te brengen en voor
zichzelf te behouden.
Het is voor een gronden- of bouwmaatschappij niet om het even, of deze
vrij e ruimte administratief ressorteert onder een Vlaams gemeentebestuur of
onder de stad Brussel, Anderlecht, Elsene, Schaarbeek of een andere grate
gemeente van de Brusselse agglomeratie. Het zou ons te ver voeren, dit nader
toe te lichten. Een lezer met enige kennis van de economisch-sociale realiteiten
en van de aard van de belangengroepen, begrijpt zonder meer waarover het
gaat, en hoe belangrijk het kan zijn dat, bij een eventuele verkaveling van een
randgemeente, de grenzen zó getrokken worden of anders. De strijd rand Brussel mag men niet alleen zien als een taalstrij d, men moet de kapitalistische
belangen die erbij betrokken zijn, dwingen rekening te houden met Vlaanderens
eigen collectieve persoonlijkheid. De dag dat een grote politieke partij de
kwestie ook van die zijde zal behandelen in het openbaar — binnenskamers
gebeurt het nu ook al wel — zal het vraagstuk Brussel in een nieuwe fase
treden.
***
In de andere sectoren van de binnenlandse politiek was er minder spanning.
Een chronisch probleem blij ft de landbouw, en de integratie ervan in een verruimd Europees verband. Men heeft lang moeten wachten op de bepaling van
de nieuwe drempelprijzen van de van buiten de E.E.G. ingevoerde granen. Pas
op de vooravond van 1 juli werden ze officieel afgekondigd, ongeveer in de zin
waarin de Boerenbond het had voorgesteld: lagere drempelprijzen voor de
voedergranen die bij ons niet geteeld worden, hogere voor de voedergranen die
we zelf produceren.
Hoe het landbouwbeleid zich verder zal ontwikkelen kunnen we hier niet
behandelen. Steeds merkt men echter, welk een bijzondere rol gespeeld wordt
door de Belgische Boerenbond, een sociale organisatie die een bepaalde klasse
in veel ruimere mate groepeert en vertegenwoordigt dan om het even welke
andere beroepsvereniging of vakbond. Hij vertegenwoordigt de Vlaamse boerenstand bijna integraal, en de enkele afzonderlijke organisaties, b.v. het Boerenfront, beschikken op verre na niet over de uitgebreide organisatorische,
financiele en technische instrumenten welke de Boerenbond gedurende zijn
langjarig bestaan heeft opgebouwd. Zulk een voorsprong is niet meer in te
halen, ook niet door de twee andere organisaties in Wallonie, waarvan er een
trouwens nauwe banden heeft met de Boerenbond.
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De Boerenbond heeft ook een bijzondere verhouding tot de administratie,
de regering en het parlement. Zijn parlementaire vertegenwoordigers vervullen
in de landbouwpolitiek niet dezelfde belangrijke rol als b.v. de parlementariers
die uit de Vakbonden komen. De Boerenbond kan genoegen nemen met een
nogal onopvallende activiteit van „zijn" parlementsleden, omdat hij machtig
genoeg is om over het parlement heen, rechtstreeks de minister van landbouw
in zijn administratie te beinvloeden. Een hoofdfunctionaris van de Boerenbond
hoeft geen lid van het Parlement te zijn om de minister van landbouw te adviseren en te beinvloeden telkens als hij dat went. Deze speciale positie van een
standsorganisatie in het openbaar leven is van belang bij de beoordeling van het
Belgisch landbouwbeleid.
***
Temidden van de vele discordante tonen kwam het bericht dat minister
Spaak naar Moskou zal reizen. Hij gaat er niet naar toe in opdracht van Belgic.
Tussen de Sovjetrussische regering en de Belgische zijn, er geen kwesties hangende die een bezoek van onze minister van buitenlandse zaken kunnen
verklaren. Spaak is andermaal het werktuig van grotere politieke concepten.
Hij is de enige Belgische politicus die zich op dat vlak beweegt en het is paradoxaal dat deze man zich in ministerraden moet blijven bewegen waar in de
jongste weken meer gesproken is over Vlaamse dorpen en wijken dan over
internationale politiek. We willen daarmee helemaal niets misprijzends zeggen
over de op het spel staande Vlaamse belangen in het Brusselse. Integendeel.
Het lijkt ons nogal nutteloos, theoretisch deel te nemen aan de opbouw van
verre en grootse politieke concepten waarop men toch geen invloed heeft, en
ondertussen kennelijk onbekwaam te zijn om kleinere gemeenschapsproblemen
op te lossen.
Dit doet echter ook geen afbreuk aan de betekenis van Spaak in de internationale politiek. Hij is een instrument van grotere naties. Zijn refs naar
Moskou zal wel te interpreteren zijn als ,een vernieuwde paging om aan de
coexistentie een reelere inhoud te geven. In welke zin Spaak te Moskou wil
optreden heeft hij reeds laten doorschemeren in een interview aan een Russisch
dagblad. Daarop zijn van Duitse zijde ongunstige reacties gevolgd. Vermoedelijk is Spaak dus ingeschakeld in een diplomatieke onderneming die voor WestBerlijn en West-Duitsland weinig goeds belooft, althans volgens de normen van
de officiele politiek te Bonn.
5.7.63

Hektor de Bruyne

Forum
Sowjet-interpretatie van de
moderne fysica
Toen de fysica rond de eeuwwisseling
doorstootte tot het sub-atomaire niveau
en zich dus ging bezighouden met werkelijkheden die in een heel pregnante zin
de naam micro-verschijnselen verdienden, ontstonden vreemde, tot dan toe
onbekende moeilijkheden. Bohr, Sommerfeld en Wilson kwamen na verloop
van tijd tot z.g. quantiseringsregels, volgens welke sommige grootheden alleen
maar enkele heel bepaalde waarden kunnen aannemen: zo'n grootheid kan dus
niet continu van een waarde naar een
andere waarde overgaan, maar slechts
met een sprong waarbij alle tussenliggende waarden worden overgeslagen.
Dit idee vormde ook de revolutionaire
kern van het atoommodel dat Bohr in
1913 opstelde en dat een enorm succes
had. Feitelijk was hiermee een nieuwe
fysica geschapen, die zich binnen 15 jaar
tot de quantenfysica of quantenmechanica zou ontwikkelen. Tevens bleek dat
met de eerste geniale greep van Bohr c.s.
de moeilijkheden geenszins waren opgelost, maar eigenlijk pas goed begonnen.
Een van de basis-problemen is dit: wanneer wij over micro-werkelijkheden spreken, dan doen wij dat altijd in termen
van onze macro-ervaringen, om de eenvoudige reden dat ons geen andere begrippen ten dienste staan. Al onze begrippen gaan immers terug op onze
eigen ervaring, en die bestrijkt alleen de
macro-wereld. Maar wat geeft ons dan
de garantie, dat de micro-wereld geen
andere werkelijkheden kent dan de ons
bekende en vertrouwde macro-fysica?
Met name spitste dit probleem zich toe
op het dilemma golf-deeltje. De oude
strijd tussen Newton, die verdedigde dat
het licht een deeltjes-verschijnsel was, en
Huygens, die het licht als een golf-verschijnsel beschouwde, kreeg nu een veel
breder front. Naast de vraag: is het
lichtquant een golf of een deeltje, kwamen nu dezelfde vragen voor andere
sub-atomaire deeltjes. Een elektron kan
zich bijv. in bepaalde experimenten dui.-

delijk als een deeltje voordoen (bijv. de
proef van Millikan, of ook de kathodestralen), terwijl in andere proeven het
elektron zich onmiskenbaar als een golfverschijnsel gedraagt (met name in het
fraaie experiment van Davisson en termer, die een bundel elektronen lieten
reflecteren op een nikkel-kristal en toen
interferentie-verschijnselen waarnamen).
Ook over het meson kan men vragen of
het een golf is of een deeltje, en zo verder voor alle elementaire deeltjes. In de
praktijk van de fysica behelpt men zich
door in de beschrijving van het experiment en in de theoretische uitwerking er
van, een keus te maken uit een van de
twee mogelijkheden. Men kiest dan die
voorstelling (golf of deeltje) die in het
onderhavige geval het meest handzaam
is. Toch blijft bier een diepgaande moeilijkheid onopgelost. Bohr, en onder zijn
inspiratie de hele Kopenhaagse school,
hebben ook dit principiele, meer natuurfilosofische probleem aangepakt. Zij formuleren eerst het complementariteitsbegrip, dat we voor ons doel als volgt kunnen weergeven: de mens maakt het zich,
in zijn keuze om het deeltje te zien, onmogelijk om tegelijk het golfkarakter te
vatten, en omgekeerd. Het hangt van
onze waarnemingsact af, wat wij zullen
aantreffen: golf of deeltje, maar nooit
beide tegelijk. Dieper gravend werken zij
dan breed uit, hoe de quantenmechanica
de objectiveerbaarheid van de natuur
niet langer aanvaardt; integendeel er is
een noodzakelijke, wezenlijke en tevens
oncontroleerbare wisselwerking tussen
subject en object, die de nieuwe wijze
van kennen uitmaakt.
Wij hebben bier te doen met een probleem, waarin fysica en wijsbegeerte elkaar raken, of, zo men wil, waarin de
fysica zichzelf overstijgt. De (bewuste
of onbewuste) wijsgerige instelling,
waarin men het probleem benadert,
speelt dan ook een grote rol in de uiteindelijke visie. Nu kan men veilig stellen,
dat in het uitgangspunt van Bohr en zijn
volgelingen enkele positivistische elementen verscholen liggen. Het gevolg
hiervan is dat hun beschouwingen een
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uitgesproken idealistische trek vertonen.
Met name is dit het geval waar zij, uitgaande van de quantenmechanica, laten
zien, hoe het object van de natuurwetenschap pas door de menselijke ingreep
geworden is tot wat wij kennen. Deze
beschouwingen sluiten verrassend goed
aan bij de inzichten van de huidige
fenomenologische wijsbegeerte, en delen
in de aantrekkelijkheid hiervan voor de
moderne mens. Maar deze inzichten verdragen zich van de andere kant uitgesproken slecht met het dialektisch materialisme. Van Sowjet-zijde beschouwt
men het als een verraad aan het materialisme om de quantenmechanica te aanvaarden in de interpretatie van de Kopenhaagse school. Nu kan menigeen zich
niet aan de indruk onttrekken, dat er
inderdaad zwakke plekken zitten in de
idealistische filosofie van de Kopenhaagse school, die wel teruggaan op een
zeker positivisme in hun uitgangspunt.
Men zou dus van de tegenstanders van
de Kopenhaagse school een vlijmscherpe
analyse verwachten, en hoopt op een
goede kritiek van Sowjet-huize, om zo
tot een meer uitgezuiverde kijk te komen
op deze ingewikkelde materie. De pogingen, die schrijver dezes ondernomen
heeft, om langs deze weg tot een juister
standpunt te komen dan de Kopenhaagse
school biedt, zijn echter op even zovele
teleurstellingen uitgelopen. Ook een
nieuw boek van Omeljanowski vormt
hierop helaas geen uitzondering 1 ). In
het voorwoord (p. 8) zegt schr. heel uitdrukkelijk, dat het hoofddoel van zijn
werk is, de idee van de dualistische golfdeeltjes-natuur der micro-objecten te onderzoeken. Het gaat hier dus inderdaad
om het hart van de Kopenhaagse interpretatie. De analyse is minutieus, en geschiedt in een voortdurende polemische
confrontatie met Bohr, Heisenberg, von
Weizsdcker en andere leden van de Kopenhaagse kring. 'Poch valt het resultaat
tegen.
De eerste teleurstelling is telkens weer
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de propagandistische en agressieve toon.
In dit opzicht steekt het boek van Omeljanowski gunstig of tegen een vroeger
besproken werk van H. Korch (Streven,
maart 1960, p. 582 r 584), maar voor
onze „burgerlijke'', westerse oren blijft
het toch te grof. Zo bijv. op p. 29: „Heel
wat burgerlijke wetenschapsmensen vervalsen in het belang van het kapitalisme
bepaalde feiten Alleen de arbeiders
klasse, de enige consequent-revolutionaire klasse, is er bij geInteresseerd, dat de
wetenschap de wereld zo voorstelt, als
ze is, 'zonder vreemde toevoegsels'
Als men zich over dit bezwaar heenzet,
komt een tweede teleurstelling, nl. een
ongenietbaar dogmatisme, dat regelmatig
doorbreekt. Op p. 88 bijv. wordt een
opinie van Fock en A. D. Alexandrow 2 ) verworpen, want als zij gelijk
hadden, dan zou de klassieke fysica een
uitzondering vormen op de leer van de
marxistische dialectiek. Beweringen als
'de juiste wijsgerige interpretatie van de
quanten-verschijnselen kan alleen op
basis van het dialectisch materialisme
gegeven warden', komen regelmatig voor
(o.a, p. 14, 232, 247). Een derde teleurstelling waren voor mij de aanvallen op
het fysicalisme, waaraan velen in de
school van Bohr zich schuldig maken.
Het is dunkt me buiten kijf, dat Bohr
en verschillende van zijn volgelingen
zich aan flagrante grensoverschrijdingen
hebben bezondigd, en hun in de fysica
ontdekte complementariteitsbeginsel bijv.
ook in de biologie en in de sociologie
hebben willen toepassen; een of ander
heeft er zelfs conclusies over de wilsvrijheid uit willen trekken. Het is goed,
dat dit als een fout wordt onderkend en
gesignaleerd. Maar men helpt het probleem waar het om gaat, niet verder als
men de ongezonde uitwassen er van bestrijdt (p. 14, 40, 215).
Al deze bezwaren maken het werk
niet tot een aantrekkelijk boek. Van de
andere kant zijn zij niet onoverkomelijk.
Het belangrijkste tekort van het werk is

1) M. E. Omeljanowski, Philosophische Probleme der Quantenmechanik, Deutscher Verlag der
Wissenschaften, Berlin, 1962, 255 Seiten, DM. 19.60. De oorspronkelijke russische uitgave verscheen
reeds in 1956. Aan de duitse uitgave werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd over de recente ontwikkelingen, met name bij Bohr en Heisenberg.
2) Het valt op, dat schr. dikwijls met Sowjet-geleerden polemiseert: A. D. Alexandrow, Blochinzew,
Fock, Joffe, Landau en Lifschitz, Schpolski, e.a.
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hiermee echter nog niet genoemd. In heel
de problematiek van de interpretatie der
quantenmechanica speelt de kenleer een
grote rol. Niet voor niets ziet de Kopenhaagse school als de meest wezenlijke
bijdrage van de nieuwe fysica, dat ze
ons gedwongen heeft om de verhouding
subject-object anders te denken dan men
in de klassieke fysica placht te doen.
Het komt mij voor, dat de kenleer, waar
Omeljanowski mee werkt, te weinig subtiel is. De identiteit, die tussen de kennende en het gekende ontstaat en die de
kennis constitueert, wordt ontkend. In
plaats daarvan wordt een scheiding gepostuleerd, die de weg naar een verklaring m.i. afsluit. Het wezenlijke tekort
van Omeljanowski's boek zoek ik dus
op zuiver wijsgerig terrein. Zijn kennis
van de fysica, zijn onmiskenbare eruditie
noch zijn noeste werkkracht kunnen dit
tekort vergoeden. De pogingen om via
het quanten-ensemble (een „collectier!)
een andere verklaring te geven, blijven
tenslotte in dezelfde, voor ons fundamentele, moeilijkheid steken. Zodat we
menen te mogen concluderen, dat dit
boek er niet in slaagt om nauwkeurig de
winger te leggen op de zwakke plekken
in de Kopenhaagse interpretatie, noch
om er een verklaring tegenover te stellen, die buiten het dialectisch materialisme aanvaardbaar is. De moeizame bestudering van Omeljanowski's boek doet
ons zo eens te meer de wijsheid bewonderen van een bijna burgerlijk-nuchtere
opmerking van Gustav Wetter. Deze
eminente kenner van het dialectisch materialisme zegt op p. 36 van zijn boek
Philosophie and Naturwissenschaft in
der Sowjetunion (Hamburg, 1958): als
men de wijsbegeerte van het dialectisch
materialisme aanvaardt, kan men vanuit
dat standpunt een natuurfilosofische interpretatie van de quantenmechanica
geven, getuige de Sowjet-fysica; als men
een positivistisch-idealistische kenleer
aanhangt, kan men eveneens de quantenmechanica interpreteren, getuige de
Kopenhaagse school. Op dit terrein kan
de strijd tussen beide filosofieen niet beslecht worden. Het klinkt bijna cynisch,
maar wellicht heeft hij toch gelijk.
P. van Breemen

Internationaal Theaterfestival
Antwerpen 1963
Als theaterfan juich ik graag de onverzwakte hardnekkigheid van het Antwerpse Feestcomitê toe, dat jaar in jaar
uit, nu al voor de vijfde keer, vlijtig
door blijft gaan met de organisatie van
dit Internationale toneelfeest. Als verslaggever valt het me echter moeilijker,
in te zien waar men eigenlijk heen wil.
Als men vijf voorstellingen spreidt over
een periode van acht weken, kan men
alleen mensen uit de eigen stad aantrekken. Het is moeilijk een 'festival' te noemen, maar het vormt dan toch een gelegenheid om in Antwerpen, ook buiten
de winterse activiteit van het Elckerlycgenootschap, select en selectief toneel te
zien. Het is een artistieke weldaad. Al
geloof ik nauwelijks dat de belangstelling
in de breedte ook maar iets is toegenomen sedert de aanvang.
In een land waar je alleen op school
met de antieke tragedie in contact kunt
komen, voel je je zalig, eindelijk eens
Sophokles' Elektra als een volmaakte
theater-prestatie door het PiraIkon Theatron te kunnen meemaken. De a.h.w.
organische afkeer van het heroische en
de weerzin tegen wat niet direct met
doorsnee-emoties samenhangt, moesten
hier wijken voor de zuivere pijn, de
grootse en mythische krachten van het
antieke theater. De incarnatie van deze
mythe lag bij Aspasia Papathanassiou.
Adolescent en robuust, beredeneerd en
gevoelig, rechtstreeks en terughoudend,
geabstraheerd en losgebroken, bereikte
ze effecten die doordacht-spontaan loskwamen uit een besef van verschrikking;
voortdurend bewoog zij zich op de
rand waar de dramatische vorm het
dreigt te begeven onder de existentiele
consequentie; hier wankelde een levend
wezen tussen het al te menselijke en het
niet meer menselijke. De uitbeelding
steunde op een virtuoze stembeheersing,
varierend tussen geraffineerde eenvoud
en gethematiseerde climax, met een onontleedbare zuiverheid van ritmering en
muzikaliteit, die prachtig harmonieerde
met de koreografische spreekzang van
het koor. Wie zou niet naar een Nederlands regisseur van het slag van een
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Rondiris verlangen, die erin slaagt dezelfde tijdeloze moderniteit van onze
eigen klassieken of te dwingen?
Nagenoeg 19 jaar hebben de Antwerpse theaterbonzen het volgehouden, Ida
Wasserman uit de stad te weren, en het
is bijgevolg een verdienste van het Festival hieraan een einde te hebben gemaakt. Meteen zat de Koninklijke
Vlaamse Opera twee avonden na elkaar
propvol voor E. O'Neills Tocht naar het
duister door de Haagse Comedie. Deze
geobsedeerde en obsederende drie uur
lange zelfkwelling plaatst vier geladen
mensen naast en tegenover elkaar, nu
eens frivool, vertroetelend of vriendelijk,
meestal toch pijnigend, hatelijk, wantrouwig. De wederzijdse vernietiging, het
constante nihilisme, maar tegelijk ook
het uiterste waarheidsmoment openbaren
tenslotte een estafetteloop van persoonlijke en collectieve schuld. De drang
naar innerlijke waarheid is bier onverbiddelijk als in de klassieke tragedie, hij
exploreert dezelfde gebieden van onverzadigbaarheid waarin de menselijke geheimen en de angst voor het absolute
wonen. De kracht van het stuk ligt niet
in het intellect of in de vakkundige perfectie, die vaste wetten tart, maar in de
opjagende vraag, in de behoefte, de niet
te ontwijken noodzaak, de laatste grond
te raken waarop ieder mens in het diepste donker van zijn leven ondanks alles
toch blijft hopen.
Deze hellevaart werd door regisseur
Frans Van der Lingen alluderend en
kieskeurig geregeld. De trage inzet gaf
de figuren eerst de kans zich voor te
stellen; pas in het enerverende 4e bedrijf
werd de aandacht sterk dynamisch op de
kern gericht. Over het geheel lag een
waas van argwanende schuwheid, die
het mogelijk maakte de grenzen van het
zegbare te benaderen. Hoewel de vier
acteurs elk apart gelegenheid kregen tot
volkomen zelfontplooiing, denk ik toch
met genietend afgrijzen het liefst terug
aan de gruwelijke wederzijdse belegering, die in mimische en positionele trefzekerheid de moderne tragiek van deze
duivelskring adequaat uitdrukte. Niet
onverdeeld gunstig was de bijval van
het publiek, dat (vanwege zijn Zuidnederlands temperament?) de woelige
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taferelen liever breeduitgespeeld ziet, en
niet zo vertrouwd is met de onderhuidse
pathetiek. Voor mij, lag de grate kracht
van deze voorstelling echter juist in het
voortdurend uitrafelen van de bone conventie, in het nauwelijks zichtbare detail,
in de cadensen van souvereine zelfbeheersing en het intelligente inzicht. Vorm
en geest vielen bier homogeen samen.
Hemels als het niet zo hels was.
Na een boel organisatorische perikelen, kon Tout-Anvers dan toch Jean Villar nog eens toejuichen in een liefst niet
politiek te interpreteren rol, in R. Bolts
Thomas More ou l'Homme seul, een drama van de menselijke integriteit. Dit
enigszins hagiografische spel heeft als
kader het geschil tussen Mores publieke
plicht als politick gezagsdrager en zijn
persoonlijk geweten als rechtsbewust en
gelovig mens. Kennelijk een technisch
discipel van B. Brecht, heeft Bolt dit
conflict, dat alleen in situering historisch
blijft maar overigens inderdaad „for all
seasons" geldt, meer gebaseerd op syllogistisch raffinement en taktische manoeuvres dan op psychologische scherpte en
organische actie. Wat dit stuk tot een
drama maakt, is het onwrikbare geloof
van More en bijgevolg vormt de juridische intelligentie, waarmee hij lange
tijd succesvol zijn belagers van zich afhoudt, enkel een vitale schors waardoor
Thomas' individuele deugd documentair
wordt gelllustreerd. Dit Bemis aan dramatische universaliteit belet nochtans niet
dat Bolts boodschap duidelijk overkomt:
de mens moet kunnen weerstaan aan de
compromissen die ons weten alleen maar
misvormen, aan de uniformiteit van de
maatschappij die vervorming van eigen
ziel en geweten veroorzaakt.
Het is dan ook tekenend voor de hele
artistieke en menselijke persoonlijkheid
van Vilar dat hij met dit geengageerde
stuk zijn TNP-afscheid viert. Ook in zijn
functie van regisseur manifesteerden zich
thematische directheid, stilistische eenvoud en afwezigheid van esthetiserende
effectzoekerij. Het thema primeerde, nooit
en nergens Vilar pour fart. Geleidelijk
dook bij Thomas-Vilar de angst op, het
voorgevoel dat meteen weten is wat hem
nog allemaal te wachten staat; hij analyseerde in accent en in pose zijn houding
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en verhouding, in lachbuitjes en zenuwtrekken, in gecrispeerde ironie of triamfantelijke wit. Maar eenmaal innerlijk
met het niet te ontlopen resultaat vertrouwd, ontvielen hem de tegenzin en de
afkeer, herstelde hij zijn kalmte, kende
hij zijn opdracht. Dan trad de superioriteit naar voren van de mens die zijn intiemste recht aangetast weet, maar tevens
zijn uiteindelijke triomf beseft. Geen onnatuurlijke rust dus, wel christelijke berusting.
The Country Wife door William Wycherley, gespeeld door het jubilerende
Birmingham Repertory Theatre, kan nog
moeilijk een beroep doen op zijn Restoration-achtergrond van morele bandeloosheid en thematisch libertinisme om
zich ook als tijdeloos drama te handhayen. De intriges zijn nu definitief verschaald, de double-entente is onappetijtelijke grofheid geworden, de suggestiviteit
van wat als hint is bedoeld, krijgt allures
van militaire moppen. Daarbij kwam nog
de ondanks nadrukkelijke levendigheid
toch museumachtige stijl waarin de hand-

tastelijke humor breed werd uitgspeeld.
Deze vertoning bleef niet onder de gewenste festivalmaat, maar groeide toch
ook niet uit boven de repertoire-routine.
En dan was er nog zoiets als het jaarlijkse failliet van de KNS-Nationaal
Toneel, die dit keer F. Diirrenmatts De
Natuurkundigen om hals bracht. Deze
bitter-groteske comedie over de verantwoordelijkheid van atoomgeleerden kwam
topzwaar over het voetlicht, als een
binnenhuisdispuut tussen idiote oudemannetjes. Natuurlijk liggen de verontschul
digingen klaar. Gebrek aan leiding, tekort
aan voorbereiding, desertie van acteurs,
einde-seizoen, maar deze traditionele
doekjes stelpen het bloeden niet meer.
Een positief punt zit er aan vast: deze
openbare blamage heeft, via syndicale en
partijpolitieke druk, geleid tot de vervanging van de verantwoordelijke directeur. Een hoofd-van-Jut is echter gemakkelijker gesneld dan een saneringsmethode
uitgedacht om aan de constante janboel
een definitief einde te maken.
C. Tindemans

Boekbespreking
GODSDIENST
Christus in de geschrifGUARDINI,
ten van Paulus en Johannes. Brand,
Hilversum-Antwerpen, 1963, 260 pp.,
geb. f 8,90, F. 148.
Dit werk is door de auteur bedoeld als een
aanvulling op zijn vroeger gepubliceerde
boek: „Das Bild von Jesus dem Christus
im Neuen Testament" ( 3 1953). Vooraf
wordt een methodologische vraag behandeld: in hoeverre is een kennen binnen het
geloof en vanuit het geloofsgegeven verantwoord? Dan het deel over Paulus: zijn
psychologisch portret, zijn bekering, zijn
duiden van het Christusmysterie in functie
van de werking van de Geest. In verband
met Johannes ontwikkelt G. in hoofdzaak de grote categorieen van het Johannelsche denken en laat ons, bij de auteur
van het vierde evangelie, vooral de geslaagde synthese van idee en feitelijkheid
bewonderen. G.'s meesterschap kent
echter ook tekorten. Hij laat zich wel eens
verleiden door 't meeslepende van zijn be-

schouwingen ten koste van de verworvenheden van de exegetische wetenschap.
2 Kor. 3, 16-18 wordt voor hem een
springplank voor mooie beschouwingen
over de Geest, maar aan de eigenlijke betekenis van deze (overigens moeilijke)
tekst wordt nergens uitdrukkelijk aandacht besteed. Meer dan 25 blz. worden
gewijd aan de bespreking van de gnosis
en aan Johannes' strijd tegen de gnosis:
heden ten dage wordt vrij algemeen aanvaard dat Joh. de eigenlijke gnose nooit
gekend heeft, want deze groeide eerst in
de loop van de tweede eeuw tot haar ware
J. M. Tison
gestalte uit.
GUARDINI, Romano, De betekenis van
de kerk, (Vom Sinn der Kirche). Vertaald door Jules Verstraeten. r Lannoo,
Tielt, 160 pp., ing. F. 60; geb. F. 85.
De tijd van het individualistisch christendom is voorbij. Het is tegenwoordig
een verworven standpunt dat wij slechts
christenen kunnen zijn in gemeenschap,
in de Kerk. Dit inzicht blijft echter vaak

BOEKBESPREKING
nog te theoretisch, en de kerkelijke dimensie is nog niet altijd in het levende
bewustzijn doorgedrongen. Juist in het
inoefenen van het authentieke godsdienstige bewustzijn is Guardini een onovertroffen meester. Vandaar de waarde van
dit boek over de Kerk. Guardini gaat uit
van de feitelijke verandering van het
levensgevoel, die hij vaststelt en tegelijk
ook verheldert. Het is merkwaardig hoe
deze grote geestelijke leider van Europa
reeds in 1922, toen dit boek voor het
eerst verscheen, aan het licht kon brengen hetgeen ook nu nog in ons zijn weg
zoekt. Hij dringt dan dieper door in de
verhouding persoon—kerkgemeenschap,
gaat in op de moeilijkheden van ons verstand en ons gevoel, en toont aan hoe de
reele Kerk het midden is waarin onze
persoonlijkheid zich in echte vrijheid kan
ontwikkelen en waarin tevens een echte
gemeenschap kan tot stand komen. Er
waren wel Been twee inleidingen nodig
om de actualiteit van dit boek te verdedigen.
J. G.
NAAIJKENS, Dr B., Gods nabijheid. Begeleiding en beschouwingen op de weg
naar een christelijke Gebedspraktijk.
Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1962, 590
pp., f 12,50.
Schr. heeft naast wetenschappelijk werk
ook „Leven met God (meditaties voor
elke dag van het kerkelijk jaar) op zijn
naam staan. Hij heeft tegelijk kennis van
het geestelijk leven en de smaak ervan.
Toch geef je iemand niet zo maar zeshonderd bladzijden begeleiding en beschouwingen in de hand. Bepaalde hoofdstukken zijn uitstekend om zelf te lezen,
bijvoorbeeld dat over de ingekeerdheid
en de laatste twee over Gods nabijheid.
Niet voor niets ontleent het boek hieraan
zijn titel. Aanbevolen vooral voor wie in
deze gebedszaken leiding te geven heeft
en voor ieder die hierover in oprechte,
eenvoudige taal ingelicht wil zijn.
Penning de Vries
HOFMANS, Flor, Inleiding tot de lezing
van het Evangelie. Deel I, 2e dr.: De
achtergrond. Palestina toen Jezus daar
leefde. Patmos, Antwerpren, 1963,
259 pp., gen., ing. F. 145, geb. F. 180.
In de tweede druk van dit in 1956 verschenen werk bleven de opvatting en de
structuur onveranderd; de gegevens echter werden nog eens grondig nagezien en
aangevuld. De lezer wordt meegevoerd
in het levende milieu van waaruit Jezus'
Boodschap tot ons is gekomen. In dit
66
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overvloedig en bevattelijk boek worden
tegelijk alle problemen van de huidige
exegese gesuggereerd, vooral in de opgaven waar de nieuwsgierigheid van de
actieve lezer tot een verdere studie wordt
uitgenodigd. We kijken dan ook met verlangen uit naar het sinds lang beloofde
tweede deel, waarin het Evangelie rechtstreeks en in een meer expliciete exegese
wordt benaderd.
A. Zaman
HENSEN 0.P., Michael, Het jaar uwer
goedheid. Dl. I: Winter; dl. II: Lente. --Lando, Tielt, 1962-63, 288-336 pp.,
F. 88 (ieder) •
De bloemlezing van rijke en zinvolle teksten rond bepaalde thema's is stilaan bezig
de eigentijdse vorm van het meditatieboek
te worden. Zich inspirerend op buitenlandse reeds bestaande werken (misschien
had ook Farber's Brevier zum Inneren
Leben hierbij dienstig kunnen zijn) biedt
P. Hensen ons een driedelig werk dat
nauw bij het kerkelijk jaar aansluit. Bij
de keuze van de teksten heeft hij een gelukkige hand; traditie en heden harmonieren er met elkaar; alleen bij een paar
verzen, die o.i. te zeer aan de rand van
het religieuze liggen, zouden wij een
vraagteken willen zetten. De sober gehouden inleidingen op de verschillende tijden
van het liturgisch jaar zijn voortreffelijk.
En de keurige uitgave maakt het gebruik
tot een genot.
L. Monden
PETRA, Zuster (I. Verheyen), Het
Vlaamse meisje en Christus. Desclee
de Brouwer, Brugge, 1963, 176 + 24 pp.
Tab., ing. 98 Fr.
In de loop van het schooljaar 1958-59
werden aan 2.855 Vlaamse meisjes tussen
12 en 20 jaar tien vragen gesteld, waarop
zij schriftelijk hebben geantwoord. Deze
tien vragen hadden tot doel telkens een
of ander aspect aan het licht te brengen
van hun persoonlijke verhouding tot
Christus. Daar het „staal" oordeelkundig
werd genomen uit een verscheidenheid
van scholen met allerlei studie-afdelingen
en studieniveaus, internaten en externaten, gelegen zowel in de grotere steden als
in sommige landelijke gemeenten, mag het
wel representatief worden geacht voor de
katholieke meisjes uit het vrije onderwijs
in het Vlaamse land. Zuster Petra brengt
in dit boek verslag uit over de resultaten
van haar onderzoek. Haar wetenschappelijke omzichtigheid, haar zin voor objectiviteit en relativiteit, en haar grondige
eerlijkheid wekken dadelijk vertrouwen.
Als bovendien in de „bespreking van de
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antwoorden" blijkt dat zuster Petra naast
een merkwaardige psychologische kennis
van de vrouwelijke jeugd ook een gezond
inzicht heeft in de vernieuwde theologie,
dan geeft men graag gehoor aan de bescheiden wenken die zij na lezing van
deze 30.000 antwoorden geeft voor de
heraanpassing van pastoraal en katechese. Doch zelfs zonder deze wenken zou
het boek nog waardevol zijn omdat het
een uitgebreid „feitenmateriaal" presenteert, d.i. honderden citaten van typische
antwoorden, gekiasseerd per leeftijd. Elke
godsdienstleraar en opvoeder kan uit deze
levende en vaak ontroerende getuigenissen opmaken welke evolutie de Christusverhouding doormaakt bij het opgroeiend
meisje, en welke deerlijke lacunes onze
Christus-katechese nog vertoont. Graag
sluiten wij ons aan bij de wens van Kan.
A. Daelemans in het „Woord vooraf":
„We hopen dat het succes van dit onderzoek nog anderen zal aanzetten tot verdere studie in die richting."
A. Cauwelier
WEIL, Simone, Wachten op God. — Eryen J. Bijleveld, Utrecht, 1962, 192 pp.,
f 7,90.
Over de wonderlijke persoon van Simone
Weil werd in Streven reeds geschreven
in 1954 (VII, 1954, 28-38) en in 1956
(X, nov. 1956, 159-162). Drs. R. Hensen geeft hier een korte biografie, waarin
o.i. te weinig op de inhoud van Alain's
onderricht wordt gewezen, omdat Simone
Weil hier eigenlijk voor goed haar rich
ting heeft gevonden. De vertaling, die
eveneens door R. Hensen wordt verzorgd,
is een weergave van het origineel „Attente de Dieu'', brieven en teksten voor pere
Perrin O.P. Vergeleken met de volledige
uitgave van haar werken zien we hier
Simone Weil op haar best. J. H. Nota
BARSOTTI, Diva, Verloren in God.
Geestelijk dagboek. Uit het Italiaans vertaald door Dr. W. van Zoeterwoude. —
Desclde de Brouwer, Brugge, 1962, 274
pp., geb. F. 145.
Dit boek is slechts een uitgebreid fragment uit een geestelijk dagboek, over de
jaren 1944-1946. Toen was de schrijver
dertig, tweeendertig jaar oud, sinds zeyen, negen jaar priester. Na drie jaar een
theologische leerstoel bekleed te hebben,
leidde hij een teruggetrokken leven, om
in 1945 directeur van een zusterklooster
te worden. Dit dagboek nu schetst zijn
zoeken naar Gods wil, am geleidelijk
Gods overvloed te vinden: „Ik voel mij

door God overmand, als werd ik totaal
in Hem opgenomen" (blz. 250). Voor
Gods wil, voor Christus' liefde, wil hij
alles loslaten. Krampachtig doet hij het,
zoekt en tast hij: in levenservaring, in
theologische kennis, in bewustzijn en gebed; zijn dagboek behelst een geestelijk
avontuur, letterlijk een mystieke opgang.
Het is een aangrijpend document, overrijk, direct, met het duister en het licht
van nacht en beminnen. De vertaling,
dunkt ons, mist klank en scherpte.
Em. Janssen
Pierre MONTET, Egypte en de Bijbel.
Deel 10 Serie Bijbel en Archeologie. —
G. F. Callenbach, N.V., Nijkerk, 1961,
158 pp., f 7,25.
In de serie Bible et Archeologie verscheen van de franse egyptoloog en archeoloog Pierre Montet in 1959 een zeer
gedegen en leesbare samenvatting over
de historische en literaire contactpunten
tussen Egypte en de geschiedenis van
Israel. De verzorgde vertaling (door I.
S. Herschberg) in een keurige uitgave
met prachtige en sprekende illustraties
kwam bij ons uit als deel 10 van de serie
Bijbel en Archeologie (Callenbach, 1961).
Het is echter nooit te laat deze studie
van blijvende waarde alsnog voor te
leggen aan exegetisch geschoolden en
aan degenen, die de bijbelstudie au serieux nemen.
Israel zou nooit Egypte als een langdurige verblijfplaats in zijn eerste bestaan hebben erkend, als daaraan geen
historische feiten ten grondslag lagen.
Deze zonder 'historische' pretentie door
de Bijbel vermelde feiten wil schrijver
scherper belichten tegen de achtergrond
van de 'algemene' geschiedenis en letterkunde van Egypte. Een eerste gedeelte,
waarin de historische feiten en hun aardrijkskundige omlijsting worden behandeld,
onderzoekt welke Farao's en egyptische
plaatsnamen beantwoorden aan de gegey ens van de Bijbel in de verhalen van
Abraham, Josef, Mazes en in die der
koningen van David tot Jeremia. Soms
uit kleinigheden weet schrijver het tijdperk te bepalen van de komst van Josef,
de onderdrukking en bevrijding van het
hebreeuwse yolk. Hij erkent de historische betrekkelijkheid en daarom is dan
ook zijn „begeleiding" bij het bijbels verhaal, wanneer zij kritisch uitvalt of een
probleem schept, zeer bescheiden, ofschoon steeds strikt wetenschappelijk. Een
duidelijker inzicht echter in de „theologische" geschiedschrijving van de Bijbel
had sommige punten kunnen vereenvou-
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digen en zeker de gewijde schrijver niet
beschuldigd van „vergissing - (blz. 14),
daar deze welbewust zich niet bekommert
om de juiste toedracht der gebeurtenissen,
maar wel om de geloofsvisie, de leer.
Pierre Montet is een man van het yak;
dit blijkt vooral in het knappe hoofdstuk
over de in de Bijbel vermelde plaatsen,
welke geografisch en semantisch warden
onderzocht. Het tweede deel verruimt dit
onderzoek door hetgeen de Bijbel zegt of
laat doorschemeren over de gebruiken
van de oude Egyptenaren, hun godsdienst (geloof, tovenarij, bijgeloof) en
hun moraal te plaatsen tegen de achtergrond van de gehele egyptische cultus.
Ofschoon geen historisch boek in de moderne zin van het woord, heeft de Bijbel
meer historische elementen bewaard dan
men dacht. Trouwens de verhalen, vooral de Josef-roman, zijn geschreven en
herschreven vanuit het „volgroeide - Israel door mannen met een uitgebreide
eruditie en die goed op de hoogte waren
met de toestanden in Egypte, en ook
oude tradities tot hun beschikking
hadden. Dat er altijd geen onderscheid
wordt gemaakt tussen gebruiken uit de
tijd der Hyksos en die der Ramessiden is
voor hen geen bezwaar, wel voor de
egyptologen.
Op een ander vlak ligt het hoofdstuk
over vroomheid en zedenmeesters (godgoden, plichten van de mens en vooral
de wijsheidsliteratuur). Het gaat hier niet
meer over „de achtergrond", maar over
de directe bronnen, waaruit de gewijde
schrijvers geput hebben. De egyptische
letterkunde bezit een grote rijkdom
spreukverzamelingen, waarvan het boek
Spreuken en de Wijsheid van Amonemope (ontdekt in 1923) zeker een der voornaamste is. Overvloedig en duidelijk
worden de overeenkomsten (dikwijls letterlijk) tussen dit werk en het Boek der
Spreuken aangegeven. Ook verscheidene
uitspraken van Jeremia grijpen zichtbaar
terug naar egyptische literaire bronnen.
Er is steeds contact met Egypte geweest;
vele Israelieten vluchtten daarheen uit
vrees voor de babylonische overheersing.
Er is bier een afhankelijkheid van Israel
tegenover Egypte, en niet andersom.
Schrijver blijft ook bier op het vlak der
wetenschappelijke vergelijking. Gelijk wij
in het eerste gedeelte geen inzicht krijgen
in het „ontstaan - van Israel, zo komt
bier het eigenlijke geloofsleven van Israel
niet uit de verf. Alleen wordt aangestipt,
dat de schrijver van het Boek der Spreuken talrijke toespelingen op egyptische
toestanden heeft verwijderd. Doch het
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was geenszins de bedoeling van Pierre
Montet aan te tonen hoe Israel zijn „geloofsinhoud-, zijn Credo heeft uitgedrukt
in beelden en termen, aan andere beschavingen ontleend. Schrijver heeft slechts
een „illustratie - bij het bijbels verhaal
willen geven. Zonder te vervallen in een
goedkoop concordisme of in de valse
thesis „de Bijbel heeft toch gelijk", heeft
schrijver ons op discrete, interessante,
maar niet minder degelijke wijze de achtergrond getekend. De lezer zelf komt
dan tot een dieper inzicht in het wonderbare feit, dat God „gesproken - heeft tot
een yolk, dat dit „Woord - vertolkt heeft
met gegevens uit andere culturen, daar
het zelf geen beschaving had, maar wel
de hoogste godsdienst. Dit inzicht zou
wellicht voor velen nog duidelijker zijn,
wanneer schrijver ook iets had meegedeeld over de literaire bronnen en de
tijden van samenstelling van de Bijbel.
Zeer aanbevolen werk.
Olaf Hendriks
CULLMANN, Oscar, und KARRER,
Otto u.a., Einheit in Christus. Evangelische und katholische Bekenntnisse.
Zwingli Verlag, Zurich; Benziger Verlag,
Einsiedeln, 1962, 171 pp., geb. Sfr. 9.80.
CULLMANN, Oscar, en KARRER,
Otto e.a., Eenheid in Christus. Protestant
en katholiek over de eenheid der christenen (vert. door P. van Antwerpen). —
H. Nelissen, Bilthoven, 1963, 160 pp.,
f 6,90.
Onder redactie van twee bekende oecumenici, de een protestant en de ander
katholiek, publiceren enkele schrijvers uit
beide confessies over de eenheid en de
verscheidenheid van de christenen. De
Nederlandse vertaling wordt in- en uitgeleid door Dr. Alting von Geusau pr. en
Ds. H. van Andel. Het is geen boek van
en voor louter vaktheologen geworden.
De auteurs trachten in alle nuchterheid
het goede bij de ander te zien, en streven
er terecht niet naar, de fouten in het eigen
kamp te verdoezelen. Daarnaast noteren
we helaas met instemming Cullmanns opmerking, dat we menselijkerwijs geen mogelijkheid tot eenwording zien (Duits 8,
vgl. 42; Ndl. 18, vgl. 48). Wellicht mede
door het eerlijk verlangen, de andersdenkende medechristenen niet te kwetsen,
heeft men m.i. herhaaldelijk gefaald bij
de weergave van onze onoverbrugbare
verschillen. Om de ernst van de zaak, en
omdat men zo ongewild juist de fanatieke
scherpslijpers in beide kampen nog meer
kopschuw voor toenadering maakt, meen
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ik dit duidelijk te moeten zeggen. Het is
irreeel, wanneer een katholiek stelt, dat
de protestantse afwijzing van de heilige
mis in de 16e eeuw alleen zo verklaard
kan worden, dat toen zelfs de clerus vaak
een verkeerde eucharistie-opvatting had
(D. 100, N. 97 v.). Dit klinkt vriendelijk,
maar het is een misverstand, dat bovendien de protestantse sacramentsbeschouwingen verlaagt tot een reactie op katholieke misbruiken, terwijl ze toch positieve,
fundamentele, en fundamenteel andere,
geloofsvisies zijn. Zo staan er zeer veel
beweringen in dit boek die blijk geven
van onwerkelijk irenisme. Het katholieke
voorwoord poneert, dat de H. Kerk tracht
„van het absolute vaststellen van waarheden naar de toestand van gesprek met
andere kerken te komen" (N. 8). Hoe ook
bedoeld, zulke dubbelzinnige formuleringen zullen de illusie versterken, dat het
laatste zonder het eerste zou kunnen of
het zelfs zou uitsluiten. De protestantse
redacteur van dit boekje is de wereldberoemde exegeet Oscar Cullmann. Zijn
afwijzende houding t.o. het oude kerkelijke dogma van Jesus' godheid, in Die
Christologie des Neuen Testaments

(1957), bewijst met pijnlijke evidentie, dat
onze eenheid niet altijd zo groot is als dit
boekje soms dreigt te suggereren en als
we graag zouden willen.
P. den 'Ottolander
RANKE 6 HEINEMANN, U., Het Protestantisme, zijn Wezen en Worden (Ecclesia). Desclee de Brouwer, Brugge,
1962, 240 pp., geb. F. 110.
Van dit in ons juninummer besproken
voortreffelijke boek is een nederlandse
vertaling verschenen. Voor ons taalgebied
is het boek nog bruikbaarder geworden
doordat de vertaler enige slotbeschouwingen en een korte nederlandse bibliografie van katholieke en protestantse
werken aan de oorspronkelijke tekst heeft
R. S.
toegevoegd.
BAUMANN, Richard, Ein Lutheraner im
Vatikan Oekumenische Gesprfiche.
Driewer Verlag, Essen, 1962, 241 pp.,
D.M. 16.80.
Deze uit zijn ambt ontzette lutherse dominee probeert ook in dit werk, zij het
ditmaal door eenvoudige praktische overwegingen over persoonlijke ontmoetingen en volks-vrome verschijnselen in het
katholieke Rome, het katholiek-roomse
fenomeen inzichtelijker en aanvaardbaarder te maken. Een reis tijdens Pius XII'
pontificaat leidt tot beschouwingen over

verschillende aspecten van het pauselijk
primaat. Een vierde reis, welke kardinaal
Bea betrof, gaf aanleiding tot uiteenzettingen over de romeinse curie. Een vlot
geschreven boek met vele rake typeringen, die van begrip voor het menselijke
in de Kerk getuigen.
W. Boelens
BRANDLE, Max., Kirche, Papst, Maria
(Antworten auf Fragen katholischer und
evangelischer Christen). — Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 1962, 178 pp., DM 4.80.
Id., Weltbild und Glaube. TyroliaVerlag, Innsbruck, 1962, 192 pp., DM
4.80.
Id., Ehe, Moral und Volksframmigkeit.
Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 1962, 179
pp., DM 4.80.
Id., Bibel, Sakramente, Liturgie. — Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 1962, 176 pp., DM
4.80.
In populaire vorm wordt in enkele bladzijden een antwoord gegeven op meest
aktuele vragen. Vragen en antwoorden
verschenen eertijds in het Zwitserse dagblad Die Tat. De naam van de schrijver,
een medewerker van Orientierung, garandeert vooral in de dogmatische banden 1,
2 en 4 een verrassende benadering.
W. Boelens
GeBRUNNER, Peter, Pro ecclesia
samme1te Aufatze zur dogmatischen
Theologie. Lutherisches Verlagshaus,
Berlin-Hamburg, 1962, 399 pp., D.M. 24.
Door keuze en rangschikking van deze
voordrachten en artikelen krijgt men een
voortreffelijk overzicht en inzicht in de
rijke theologie van de heidelberger dogmaticus, die een totale binding aan de
Heilige Schrift en de lutherse belijdenisgeschrif ten weet te combineren met een
grote speculatieve denkkracht. Hoewel
alle bijdragen het kenmerk van strengsysthematische vaktheologie dragen,
waarbij men iedere schakel in de redenering scherp dient te vervolgen, boeien
ze door de levendige diskussie over aktuele problemen. vaak praktisch-zielzorgelijk van aard .-- met katholieke of
spiritualistisch-denkende partners. De
eerste afdeling artikelen handelt over
de verhouding van Schrift und Bekenntnis, waarin de functie van traditie en kritische speculatie vaak nieuw worden beLicht. In de tweede afdeling, handelend
over de verhouding van God en mens, is
de bijdrage over de bijbelse anthropologie
(Die Freiheit des Menschen in Gottes
Heilsgeschichte) van eminent belang
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voor het gesprek van Rome en Reformatie. De derde afdeling, die veruit de
grootste ruimte beslaat vanzelfsprekend voor wie Peter Brunner kent —,
handelt over Wort und Sakrament. De
goede keuze van de studies zorgt, dat men
een volledig beeld krijgt van zijn lering,
zoals hij die in vele boeken heeft gepubliceerd. In deze afdeling is terecht de
leer over kerk en ambt ingebouwd als
consequentie van de sakramentaliteit van
het christelijke heilsbestel. Met drie bijdragen over de taak van de christen in de
profane maatschappij wordt de bundel afgesloten. Wij bevelen dit werk aan theologen en zielzorgers van de praktijk gelijkelijk aan, aan katholieke niet minder
dan aan protestantse. Het kan alien veel
nieuw Licht schenken.
W. Boelens
SCHNACKENBURG, Rudolf, Die Kir.
che fin Neuen Testament. Ihre Wirklichkeit und Theologische Deutung. Ihr Wesen und Geheimnis. (Quaestiones disputatae 14.) — Freiburg, Herder, 1961,
171 pp., D.M. 10.80.
In dit deel van de Quaestiones disputatae
onderzoekt R. Schnackenburg de grondtrekken van de groei en het leven van de
primitieve Kerk zoals die uit een gedetailleerd tekstonderzoek van het Nieuwe
Testament naar voren treden. De Kerk
is in het Nieuwe Testament overal aanwezig, ook daar waar zij ons niet onmiddellijk in begrippen of beelden tegemoet
treedt. Voor iedere theologie van de Kerk
staat de levende werkelijkheid van de in
Christus gelovende gemeenschap. Van
deze realiteit vertrekkend schetst de
auteur ons het kerkbeeld dat de auteurs
van het Nieuwe Testament zich impliciet in hun geschriften hebben gevormd,
om tenslotte de wezenstrekken en het
mysterie van de kerk in een synthetisch
overzicht te beschrijven.
R. De Haes
MARSHALL, Peter, Passion und Auf.
erstehung. Ediert von Caterine Marshall,
iibersetzt von Otto Karrer, Zeichnungen
von William Hofmann. — Munchen,
Verlag Ars Sacra, 1962, 145 pp.
De auteur van dit postuum uitgegeven
werk is een presbyteriaanse dominee, die
tijdens zijn leven een speciaal charisma
als woordverkondiger en voorbidder bezat. Van dit charisma horen wij de echo
in deze zeer eenvoudige maar diep doordringende bijbelse beschouwingen waarmee de auteur ons in dit werk het lijden
en de verrijzenis van Onze Heer Jezus
verhaalt.
R. De Haes
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KARRER, Otto, Die Worte jesu einst
und heute. Munchen, Ars sacra, 1963,
371 pp.
Nadat God eertijds op velerlei wijzen tot
de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij tot ons gesproken door de
Zoon, het levende Woord. Enkele van
de woorden van de Heer worden hier
door de bekende Duitse theoloog overdacht, en rijk geillustreerd door beschouwingen uit de christelijke traditie.
R. De Haes
Der Priester im Anruf der Zeit, herausgeg. vom Bischäflichen Ordinariat Eisenstadt. — Verlag Herder, Wenen, 1963,
157 pp.
In 1961 werden er „priesterdagen- voor
het diocees Eisenstadt gehouden en de
referaten worden hier aan alle priesters
ter meditatie aangeboden. Het meest
waardevol lijken ons de bijdragen van
Bisschop P. Rusch ( „Das Mysterium des
Priesters- ), en vooral van J. A. Jungmann ( „Priester und Messopfer") en D.
Thalhammer ( „Priesterliche Främmigkeit- ) . Hier wordt op de intrinsieke be.
trekking tussen het ambt en het persoonlijk leven van de priester gewezen, telkens vanuit andere gezichtshoeken. Deze
verhandelingen zijn zeer geschikt voor
theologische bezinning en gebed. Het is
erg jammer dat G. Hansemann ( „Die
Welt als Versuchung — Die Welt als
Auftrag") niet ontkwam aan sentimentaliteit. Een diep antwoord op deze belangrijke vraag werd niet gegeven.
J. Van Nuland
HERNEGGER, Rudolf, Macht ohne Auftrag, Die Entstehung der Staats- und
Volkskirche. — Walter-Verlag, Olten,
1963, 477 pp., Zw.F. 28.
Dit boek getuigt van een indrukwekkende en monumentale eenzijdigheid. De manier waarop de auteur — die een gewezen katholiek schijnt te zijn zijn thesis
bewijst is onthutsend. Hij stelt voorop dat
de katholieke Kerk zich vanaf de Constantijnse periode zodanig met de Staat
vereenzelvigde dat zij tot het voorchristelijke heidendom terugkeerde en dat de
Kerk in feite index- door dit heidendom
werd getekend dan door het christendom
(zie blz. 19, 431, 433). Uitsluitend de
eerste vier eeuwen waaruit deze fatale
ommekeer voortkwam, worden onderzocht. Al het negatieve materiaal — en
enkel dit
wordt tot staving der hypothese aangehaald. Het beeld b.v. dat van
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Ambrosius en Augustinus geschetst
wordt, is zo vertekend dat men er nog
nauwelijks iets van de evenwichtige ecclesiale zin dezer kerkvaders in terugvindt. Niemand zal ontkennen dat de
Kerk-Staat-dialectiek in de loop der
Westerse geschiedenis zeer sombere perioden heeft gekend, waarvan overal nog
resten kunnen worden gereleveerd, noch
dat de „Volkskirche" der massa erg hinderend kan werken voor de kerkvernieuwing; doch een geschakeerde behandeling van deze dialectiek zou, zoals Paul
Rostenne het deed in zijn studie Dieu et
Cesar, Philosophie de la Civilisation occidentale, tot een geheel ander, minder
simplistisch en waarachtiger beeld brengen. Het boek van Hernegger laat de
wrange indruk na van iemand die terwille van een gedroomde Kerk van het
zuivere evangelie ontgoocheld werd door
de heilige Kerk die zich in concrete mensengeschiedenis incarneert, de Kerk der
zondaren, de enig echte.
J. Kerkhofs
COPPENS, J., e.a., Union et disunion
des chritiens (Recherches oecumeniques,
1). — Desclee de Brouwer, Brugge, 1962,
143 pp., F. 90.
In 1960 richtte de faculteit der godgeleerdheid van de Leuvense Universiteit
een „Leerstoel Paus Adriaan VI" voor
oecumenische studies op. Dit eerste deeltje van de serie „Recherches Oecumeniques" bundelt de studies die er in de academische jaren 1960,-61 en 1961,-62
werden voorgedragen. Drie conferenties
van p. I. H. Dalmais o.p., over de verscheidenheid van de ritussen en het oecumenisme, een conferentie van prof. H.
Jedin over het concilie van Trente in een
oecumenisch perspectief, van p. L. Bouyer
over de heiligenverering en de protestanten en een even boeiende als pikante
studie van kan. A. Simon
de meest
opmerkelijke van de bundel over het
oecumenisch streven van kard. Mercier.
De bijdrage van Mgr. J. Coppens over
paus Adriaan VI werd bij een andere
gelegenheid gehouden maar mocht in dit
eerste boekje niet ontbreken. De behandelde onderwerpen en de competentie van
de sprekers tonen dat dit goede wijn is.
Zij behoeft geen krans
J. Vercruysse
BARBEL, Leon, L'orientation religieuse
des adolescents, Editions de l'ecole, Parijs,
1962, 140 pp.
In een eerste deel beschrijft de auteur vrij
summier de psychologie van de preadoles-

cent en de adolescent. Met deze gegevens
als achtergrond wordt in het tweede deel
gehandeld over hun religieuze houding:
achtereenvolgens worden op het gebied
van het geloof, de hoop en de liefde hun
moeilijkheden ontleed en hun gewone ontwikkeling geschetst. Aan opvoeders en
ouders worden nuttige wenken gegeven.
Wie een eerste kennismaking verlangt met
de hedendaagse jongeren en hun religieuze
problematiek, zal zich bevredigd voelen
bij de lezing van dit boekje. Het steunt
op de onderzoekingen van psychologen
met naam en bevat een rijke bibliografie,
die verdere interesse overvloedig kan
J. Lauwers
voeden.
ROCHE, Eugene, s.j., Pauvreti dans
l'abondance. Prosperite materielle et pauvrete evangelique. Casterman, Doornik, 1963, 105 pp., F. 65.
In een wereld van snelgroeiende produktiemogelijkheden neemt de armoede steeds
meer de nieuwe gestalte van een „armoede-in-overvloed" aan. Het traditioneel
zich ontzeggen van dingen verliest er
zijn zin bij. Tegenwoordig wordt de armoede het best in het grootse werk van
de opbouw van een nieuwe wereld beoefend waarin de mensheid tot een hoger
stadium van ontwikkeling toegang krijgt.
Bijgevolg moet het accent van de armoedebeoefening naar het vlak van de
nationale en internationale instellingen
verlegd worden. Dit vergt van de individuele personen wellicht nog meer onthechting dan in de vroegere private vormen van armoede- en liefdebetuiging.
Gaandeweg legt schr. eenvoudig en duidelijk de band tussen armoede, zaligheden en gebed. Hierbij wordt de zin van
het vraaggebed en van het „geef ons
heden ons dagelijks brood" actueel belicht. Nooit mogen wij vergeten dat armoedebeleving uiteindelijk veeleer een
christelijke levenskijk op de dingen beoogt te ontwikkelen dan een materieel
verzaken eraan. De geest van armoede
brengt de christenmens ertoe zijn geloof
in de gewone bezigheden en gebeurtenissen van elke dag die God ons geeft exisR. Beeckmans
tentieel te beleven.
HANSSLER, Bernhard, Christliches
Spektrum. — Verlag Josef Knecht,
Frankfurt am Main, 1963, 282 pp., geb.
D.M. 13.80.
De auteur, thans directeur van het Zentralkomitee der deutschen Katholiken in
Bad Godesberg, verklaart zelf de titel
van dit verzamelwerk: het ene Licht van
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de christelijke waarheid wordt gebroken
in de menigvuldige aspecten ervan in
contact met het moderne leven of in de
persoon van heiligen en andere merkw.aardige christenen. Het ware onbegonnen werk, de vijftien verschillende „artikelen" in detail te willen bespreken.
Naast een behandeling van het onderscheid tussen psychotherapie en biecht,
een studie over de H. Geest, over de
ziekte, de ouderdom, de betekenis van de
„massa", vinden wij er ook een korte
levensschets van Augustinus, Thomas
More, Pascal, Johann Adam Willer en
Theodor Haecker. De behandeling van
zo veel uiteenlopende onderwerpen is
nooit banaal, maar is uiteraard zelden
meer dan de schets van een perspectief.
H. Jans

METZ, J. B., Armut im Geiste.
chen, Ars sacra, 1962, 62 pp.
Korte maar zeer diepgaande beschouwingen over de geest van de menswording
van God en van de menswording van de
mens. De mens is inderdaad geen wezen
dat zonder vragen berust binnen de grenzen die hem zijn toegewezen. Hij kan
zichzelf als vraag stellen en is steeds begaan met wat hij zijn kan, met zijn worden. Dit mensworden geschiedt in vrijheid en binnen de grenzen van wat hij
is. Dit existentieel aanvaarden van zijn
begrensdheid is de diepste zin van de
menselijke armoede. Op basis daarvan
komt de mens tot een evenwichtige uitbouw van zich zelf, zijn uiterste armoede
voor God in aanbidding voortdurend belijdend.
R. De Haes

PLOTZKE, Urban, Not und Gnade der
Freiheit. Der verlorene Sohn in Gleichnis
und Deutung. — Josef Knecht, Frankfurt
am Main, 1963, 60 pp., D.M. 3.80.
Dit boekje is bedoeld als een commentaar
op de parabel van de verloren zoon. De
sobere. authentiek religieuze commentaar
ontdekt in deze parabel een van de meest
wezenlijke aspecten van de evangelische
boodschap: dat Gods genade de menselijke vrijheid eerbiedigt, maar dat tevens
deze vrijheid slechts haar ware dimensie
krijgt, indien ze zich aan Gods genade
overgeeft. Een geslaagd voorbeeld van
commentaar op de Schrift voor mensen
H. Jans
van onze tijd.

MARIE-ANDRE du S.C. COEUR,
Uganda, Terre de martyrs (Eglise vivante). 'Casterman, 1963, 296 pp.,
F. 135.
Te midden van onrustige en revolutionaire overgangsperioden in Afrika, wordt
wel eens de vraag gesteld of het christelijke geloof diepgaand genoeg is doorcirongen in de Afrikaanse ziel am een
zware beproeving te overleven. Op deze
vraag werd door de Afrikaanse christenen uit Uganda reeds lang geleden geantwoord, toen zij op 3 juni 1886 te Namugongo hun trouw aan Christus met hun
bloed bevestigden en meteen aan de gehele wereld een van de meest heldhaftige
voorbeelden gaven van de eeuwige jeugd
van Gods Kerk. Bij het lezen van dit
boek, waarin de auteur de directe getuigen van het gebeuren in hun eenvoudige zakelijkheid meestal aan het woord
laat, zijn we getroffen door de geestelijke
verwantschap die er bestaat tussen de
martelaren van Uganda en die van de
primitieve Kerk.
R. De Haes

LEROY, Olivier, Sainte 'Therese d'Avila. Biographie spirituelle Etudes Carmelitaines) . Desclee de Brouwer,
Brugge. 208 pp., F. 135.
Deze studie heet „biographie spirituelle",
omdat ze de geestelijke ontwikkeling van
de mystieke heilige enigermate schetst,
in drie delen (Le pêche, L'amour, La
mort) die elkaar meteen doordringen.
Grof gezien ging Teresia van de zonde
uit, door de liefde heen, tot in de dood;
en met verbazing merken wij, hoe die
temperamentvolle vrouw, in en door de
toenemende mystiek, intenser zichzelf
werd, zuiverder hemel en aarde verenigde, dood en leven. Wij vragen ons of of
een ander werk de heilige zo helder, zo
menselijk en wonderbaar tegelijk, zo kritisch en zo bewonderend weet voor te
stellen. Geen ander portret doet zo harmonisch en zo genaderijk aan; een betere
inleiding tot de geschriften zelf kan
moeilijk geschreven worden.
Em. Janssen

Phoenix Bijbel Pockets. 4. Zoals er gezegd is over: Jozef en de Aartsvaders.
5. Zoals er gezegd is aver: De Uittocht.
Redactie: Prof. Dr, P. A. H. de Boer,
Prof. Dr. C. A. de Rijk, Drs. J. Soetendorp, Drs. H. van Praag. Uitg. De
Haan, Zeist, 1963, f 3,50 per deel.
Katholieke, Protestantse, Joodse en Moslim-geleerden geven in samenwerking een
duidelijke verklaring van de oorspronkelijke Bijbeltekst. Het geheel zal een serie
van 30 pocketboeken vormen. Zeker een
kostbaar gegeven voor gespreksleiders
van Bijbel-clubs. Natuurlijk zal men moeten wennen aan verschillen van visie, die
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van de andere kant zullen bijdragen voor
een beter begrip van „andersdenkenden-.
C. Minderop
Elsevierpocket D 11: Hoe lees ik de Bijbel 2. --- Elsevier, Amsterdam-Brussel,
1963, 188 pp., f 1,75.
Aangemoedigd door het rechtmatige succes van de eerste bundel „Hoe lees ik de
Bijbel?" heeft Luc. Grollenberg wederom
een aantal opstellen bij elkaar geplaatst.
Het boek Job ofwel het eeuwige geloofsprobleem van de mens in nood; de acht
Zaligsprekingen; de Proloog en de eerste
vier hoofdstukken van het evangelie van
Johannes; het boek der Openbaring en
een aantal losse opstellen van Grollenberg, samengebracht onder de titel „Allerlei over tekst en uitleg" vormen de inhoud
van dit deeltje. Het zal velen die hun
verlangen naar inzicht in de Bijbel wensen te vervullen, welkom zijn.
G. Adriaansen
THEOLOGIE
DENIS, A.-M., Christus de Verlosser en
het leven der christenen (De christen in
de tijd, 14). — Patmos, Antwerpen, 1963,
103 pp., F. 55.
Deze korte inleiding op de lezing van
Marcus wil ons een inzicht geven in de
bedoeling van de Evangelist bij het redigeren van zijn werk: Jezus, de Zoon van
God, voorstellen als de Verlosser van de
wereld. Deze verlossing geschiedt essentieel in de Kerk en wordt rond de Eucharistische viering gestructureerd. Zij die
zoeken naar een beter begrip van Marcus,
ook zij die licht zoeken in het overwegen
van Gods Woord, zullen door de lezing
van dit werkje worden geholpen. --- Het
komt ons voor dat aan de „Sectie der
Broden" (6, 30-8, 26) en aan de Gedaanteverandering (9, 2—.29) een proportioneel te ruime plaats werd ingeruimd
ten koste van andere wezenlijke delen,
zoals b.v. de Passie. Dat 8, 3 aan de heidenen doet denken (blz. 33) lijkt ons een
bevreemdende vaststelling, gebaseerd op
een onnauwkeurige vertaling van de
grondtekst. Op blz. 67 is een paragraaf,
wellicht door verschuivingen in het zetsel,
J.-M. Tison
totaal onbegrijpelijk.
KAHLEFELD, Heinrich, Gleichnisse and
Lehrstiicke im Evangelium. Josef
Knecht, Frankfurt am Main, 1963, 192
pp., D.M. 9.80.

In een vergelijkende studie warden de
voornaamste parabels der Synoptici zorgvuldig ontleed, vooral in betrekking met
enkele themata, die zowel in het leven
van Jezus als in de prediking der eerste
Kerk een centrale plaats innamen: het
zaad van het Evangelie, de volheid der
tijden en het eindoordeel. Blijkbaar afhankelijk van de methode van J. Jeremias,
tracht de schrijver door de verschillende
lagen van kerugma en redactie heen door
te stoten naar de eigenlijke woorden van
Jezus en komt aldus telkens tot het besluit dat de trouw aan het oorspronkelijke
woord noch de eerste Kerk in het algemeen, noch iedere evangelist in het bijzonder belet heeft dit woord te interpreteren in de actualiteit van het eigen
lieu. Niet enkel wordt de leer van Jezus
toegepast op de actuele toehoorders en
lezers, maar de explicatie dringt binnen
in het verhaal zelf en het accent wordt
verlegd. Hoewel in zakformaat reikt dit
boek uit boven vulgarisatie en geestelijke
lezing. Om een definitief oordeel te kunnen vellen over de methode en het wetenschappelijk niveau, moeten we wach
ten op het verschijnen van het tweede
deel, waarin de schrijver een overzicht
belooft van de kritisch geraadpleegde
vakliteratuur.
A. Zaman
MAERTENS, Thierry, Fichier biblique,
le, 3e et 4e sdr., 4e dd. refondue (Paroisse
et Liturgie, 20-35-39). Biblica,
Brugge, 1963, 357 pp.
Bijbelse predikatie, Bijbelwaken, Bijbelkringen: voor al deze activiteiten vindt
men bier stof en inspiratie. De materie
wordt in zes delen verdeeld: God; Christus; de Kerk; H. Geest en Liturgie; H.
Geest en Moraal; de menselijke realiteiten. Elk van deze secties wordt in een
groot aantal onderverdelingen of onderwerpen gespecificeerd. Aan elk onderwerp
beantwoordt een fiche. Op elke fiche zijn
drie kolommen aangebracht: de Bijbelreferenties, theologische randnota's, plaats
voor persoonlijke aantekeningen. Het ligt
in de bedoeling van schr. de overige vijf
series (derde druk) in een vierde uitgave
te herwerken, zodat het volledige werk
(acht series) voortaan in dal klapper
(bestelbaar bij uitgever) kan worden geJ.-M. Tison
vat.
HUXLEY, Julian, Evolution in action. -Penguin books (Pelican), 1963, 167 pp.
Dit bekende boekje van Julian Huxley,
dat al eerder als pocket was verschenen
in de Amerikaanse Mentor book serie, be-
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heist de totaliteitsvisie van de schrijver
op de evolutie als een proces, dat in drie
fasen verloopt: de cosmologische, de biologische en de psycho-sociale fase. Huxley
is een stimulerend denker, wiens ideeen
verwant zijn aan die van Teilhard. Ook
hier is alles doortrokken van een voortdurende evolutie, die in het menseiijk vlak
zich uit in een psycho-sociale evolutie van
de geest („mind"). Huxley neemt zelfs
Teilhard's term noOsfeer over, ofschoon
hij in latere werken deze term vervangt
door noosysteem. Als humanist, die niet
meer uitkomt met de idee van een persoonlijke God, komt hij tot een nieuwe
religie, het evolutionaire humanisme,
welke door de wetenschap wordt beM. Jeuken
heerst.

PEDAGOGIE
ROHDE, Hubert, Die Verwirklichung
der Person. Schriften des Willmann-Instituts Munchen—Wien. — Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1963, 152 pp., 12.80
D.M.
Door boven dit werk de ondertitel te
plaatsen „Grundlegung der christlichen
Padagogik" heeft schr. bij zijn lezers verwachtingen gewekt, die na kennismaking
te hooggespannen blijken te zijn. Er zijn
in het boek inderdaad waardevolle en
originele passages, doch als geheel is het
onaf: de synthese ontbreekt. Tussen de
antropologie van het eerste gedeelte en de
soms journalistieke praatjes van het tweede is het verband veel te los. Schr. is het
meest overtuigend waar hij aantoont dat
in onze pluralistische cultuur een typische
„christelijke" pedagogiek moet uitgebouwd
A. Cauwelier
worden.

LEFEBRE S.J., Xavier en PERIN S.J.,
Louis, L'appel du Seigneur. Preparation
a la premiere communion. Formation de
l'enfant a la priire. .--- Centre d'Etudes
Pedagogiques — Editions de Gigord, Parijs, 1962, 424 pp.
Al de verworvenheden van de hernieuwde katechetiek worden gebundeld in dit
zeer rijke boek, dat aan ouders en opvoeders concrete richtijnen biedt voor de
voorbereiding der kinderen op hun eerste
communie, biecht en vormsel. Naast theoretische beschouwingen worden ook praktische voorbeelden van lessen, retraiteschema's, biechtvoorbereidingen, liturgische celebraties en dergelijke gegevens,
die allen tot doel hebben de opvoeders
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attent te maken op de mogelijkheden om
het godsdienstig aanvoelen en het gebed
der 6 tot 9-jarigen te wekken, te richten
en te stimuleren. De auteurs die vroeger
reeds een soortgelijke studie hebben geschreven, gewijd aan de godsdienstige
opvoeding der allereerste kinderjaren
(L'enfant devant Dieu), putten blijkbaar
voortdurend uit een zeer rijke ervaring.
Geregeld vermelden zij trouwens dat hun
voorstellen vooraf werden getest aan de
praktijk. Niet alleen de recente gegevens
van de ontwikkelingspsychologie, evenzeer de vernieuwde theologische inzichten worden hier evenwichtig en gezond
verwerkt. Alle sentimentaliteit is gebannen. De vroomheid is bijbels. De zin voor
het mysterie wordt geleidelijk aan verdiept. Het boek is uitermate praktisch en
toch niet simplistisch. Aan ouders en aan
leerkrachten van het lager onderwijs kan
zulke hulp niet genoeg worden aanbevoA. Cauwelier
len.
EHRLE, Clara Maria, Das geistige Erwachen des Kindes. — Herder, FreiburgBasel-Wenen, 1963, 136 pp., 7.80 DM.
Helder overzicht van de wijze waarop de
opvoeding in de eerste kinderjaren zich
dient aan te passen aan de ontwikkelingsfazen. De uitzonderlijke rol van de moeder
wordt duidelijk belicht. Dat schr. uit haar
meer dan dertigjarige pedagogische ervaring zeker zoveel geput heeft als uit haar
theoretische kennis en belezenheid, maakt
de charme uit van dit pretentieloos maar
nuttig boekje, waaraan waarschijnlijk de
moeders van jonge kinderen het meest
A. Cauwelier
deugd zullen beleven.
CHRISTIN, Jean et une equipe sacerdotale, Les Adolescents. Themes de recollections, echanges, veillees, Coll. „Cathechese et Pastorale". — Ed. de Centurion,
Parijs, 1963, 206 pp., 13.85 NF.
Dat de katechese voor adolescenten in
voile evolutie is, bewijzen de talrijke geschriften die eraan worden gewijd. Dit
boek beperkt zich echter niet tot theoretische beschouwingen. Naast een zeer
scherpe analyse van de religieuze noden
der huidige adolescenten, wil het bovendien een praktisch „werkboek" zijn, dat
bruikbaar materiaal levert voor retraites,
bezinningsdagen, gespreksavonden en gebedswaken, afgestemd op de leeftijd van
14 tot 17 jaar. Het is samengesteld door
een groep van priesters, die allen bij deze
jeugd werkzaam zijn. Vooral de benaderingswijze van de onderwerpen en de
structuur van hun katechese is uitermate
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leerrijk. Aanbevolen aan priesters in de
jeugdbeweging en het godsdienstonderA. Cauwelier
richt. Inspirerend.

LITERATUUR
SCHOUWENAARS, Clem: Dokter Si123 pp., f 6,90.
mon Falbeck.
ROGGEMAN, Willy, Het goudvisje.
— 131 pp., f 6,90.
Ad Multoreeks, resp. no. 20 en 21. Manteau, Brussel/Den Haag. 1962.
Deze jonge Vlaamse schrijvers deelden
de Leo J. Krijnprijs voor 1962. Schouwenaars' romandebuut is traditioneel van
opzet en uitwerking, dat van zijn medelaureaat nadrukkelijk modern. Schouwenaars schrijft een rustig boek in bezonken,
evenwichtige trant, Roggeman werkt met
een associatief, in de overgangen haast
filmisch stijl-procedë. — Dokter Simon
Falbeck is de man van de resignatie:
hij ziet af van het Joods geloof van zijn
vader, hij ziet af van specialisatie als
medicus, hij ziet af van de bestendiging
van zijn huwelijk in een kind, hij ziet af
van wraak, als hij uit het kamp terugkeert
na het verraad van zijn vrouw en haar
minnaar, zijn collega Daelof. Maar men
laat niet af van hem; pas als hij buiten
zichzelf is gebracht door de actieve haat
van de anderen, wordt hij uit zijn levensmoeheid gewekt tot de daad: de moord op
Daelof. In zijn cel schrijft hij het verhaal
van zijn 'even, om te laten zien dat deze
daad goed was ondanks zijn veroordeling
door een nietbegrijpende rechtspraak.
Het meisje Mirleton, met haar symbolische
goudvisje gevangen in de plastic zak, wint
een andere wijsheid uit haar ervaringen
als angry young woman: „Als ik geen
meppen geef, zal ik er krijgen. Ik presenteer mijn wang niet meer" (blz. 131). Die
ervaringen zijn er dan ook naar: een
zwakzinnige, verslonsde moeder, een vadsige nierlijder van een vader, een grootsprekende nietsnut van een broer. Haar
ervaringen met de liefde, de ervaren lezer
kent die al wel uit andere moderne romans.
Van beide smaakvol uitgegeven boeken is
dat van Schouwenaars om zijn menselijkheid wel het meest sympathieke, maar in
schrijfkunst moet het onderdoen voor het
pretentieuzere van Roggeman. In het
tweede deel, het verhaal van de moord en
de directe aanloop daartoe komt Schouwenaars' boek niet ver uit boven een
mengsel van de middelmatige doktersen misdaadroman. Voor Schouwenaars

liggen de kansen in de bezinning, meer dan
in de beschrijving van de daad; voor Roggeman in de versobering: zijn stijl is nog
te welbewust mooi om overal doeltreffend
te zijn, zijn verhaalthema's soms te grof
om als voluit-menselijk aanvaardbaar te
zijn.
F. van Tartwijk
SZABO, Magda, De andere Esther.
H. Nelissen, Bilthoven. Diamantreeks,
234 pp., f 8,90.
Nu Esther Enscy, de gevierde actrice, de
man verloren heeft die van haar hield,
begint ze haar leven met andere ogen te
zien. Wie de moed heeft, zich in het begin
door de schijnbaar onsamenhangende en
los naast elkaar geplaatste herinneringen
heen te werken, wordt geboeid door deze
vrouw. Onder de spot waarmee Esther
zichzelf en anderen analyseert, tref fen we
een vrouw aan die door het leven steeds
in de zelfverdediging gedrongen wordt
en daardoor hard, onecht en ontoegankelijk aandoet. Kind van arme hongaarse
adel, moet ze meemaken dat haar vriendinnen beter slagen dan zij, moet ze de
vernedering verdragen dat ze kosteloos
mag studeren op scholen die door haar
voorouders zijn gesticht, moet ze zien
staande te blijven in de verzieking en
verpaupering van haar ouders. Wanneer
ze door haar acteertalent noodzakelijke
eigenschap om in het leven staande te
blijven een belangrijke actrice wordt,
ondergaat ze misschien de ergste vernedering: ze moet haar jeugd, haar verleden vervalsen, omdat het anders voor
het yolk niet aanvaardbaar is. Ze heeft
zich zo gepantserd, dat wanneer een echte
liefde in haar leven komt, zij scherp en
grillig reageert. Vooral als blijkt, dat de
man getrouwd is met een jeugdvriendinnetje dat ze altijd uit jaloersheid gehaat
heeft. Vooral het laatste deel van het
boek is sterk door de meedogenloze analyse van haar jaloezie en van haar verweer tegen haar gevoelens. Misschien is
het wel het knappe van dit boek, dat het
de innerlijke ontwikkeling in deze vrouw,
de katharsis, slechts in de verte suggereert
in plaats van deze op een te gemakkelijke
en oppervlakkige wijze te doen plaatsG. J. Adriaansen
vinden.
ROEST CROLLIUS, B., Bezwarend getuigenis. Querido, Amsterdam, 1963,
162 pp., f 8,90.
In het nummer van 4 mei j.l. van Elseviers Weekblad (blz. 24), waaraan Roest
Crollius meewerkt als recensent voor
Franse literatuur, citeert hij met instem-
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ming een uitspraak van Alberes: de moderne roman van niveau is „une creation
litteraire qui se sert d'un recit pour exprimer autre chose". Het lijkt daarom billijk zijn roman aan deze norm te toetsen.
Het „recit- . De nette hoofdvertegenwoordiger van Keizerloots Groothandel in Comestibles en Indische waren wordt door
de politie en alleman verdacht van allerhande ongure praktijken, laatstelijk van
het verkrachten van de debiele, minderjarige Needje Teerput. Hij schrijft een
uitvoerig rapport (= Bezwarend getuigenis) aan de hoofdrechercheur, waarin
hij tracht aan te tonen, dat niet hij, maar
zijn dubbelganger Noorderland in zijn
naam het kwaad heeft bedreven waarvan
hij verdacht wordt. Ten slotte wordt hij
(Noorderland?) veroordeeld tot de cel.
„Autre chose". De hoofdvertegenwoordiger is een moderne Elckerlyc, van
jongsaf gebukt gaand onder de schuld
„dat ik niet kan leven als de heilige die
ik in wezen ben, maar als een marionet
door geheimzinnige draden ben verbonden met een tegenspeler die mij naar het
donker trekt - (blz. 62). De moeizame
zelfbespiegeling in het rapport leidt tot
het bevrijdende inzicht „eindelijk te zijn
wie men is en door boete het verkeerd
gedane te kunnen vereffenen" (blz. 159).
„Creation littêraire - . Het is geen moeilijkheid voor de lezer om onder de indruk
te komen van het gestelde probleem van
schuld en boete, van de mens die het goer
de wil en het kwade doet; zijn moeilijkheid is het geloof in de levensechtheid
van deze mens, deze hoofdvertegenwoordiger. Hij vertegenwoordigt te zeer d6
mens en is te weinig deze mens. Roest
Crollius' boek werd meer allegorie dan
roman, met de sterkte en de zwakte daarvan: een indrukwekkende probleemstelling, een doorzichtig-geconstrueerde karaktertekening. Hetgeen niet wegneemt,
dat een minder geslaagde roman een belangwekkend boek kan zijn.
F. van Tartwijk
DE CEULAER, Jose, Te gast bij Vlaamse auteurs. — 3e reeks. — Uitg. De
Garve, Antwerpen, 95 pp., F. 38.
Voor een derde maal bundelt J. D. C. zijn
ontmoetingen met een aantal Vlaamse
auteurs. Een levende ontmoeting heeft zijn
eigen charme. Vandaar dat ook bier, zoals in de twee voorgaande bundels, even
de sluier opgelicht wordt en wij dikwijls
verrast opkijken en namijmeren: nou, zit
dat zde met die mens. Maar meteen is ons
zijn werk dierbaarder geworden en ligt de
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weg verder open voor een schoner mensL. Vanden Broek
zijn.

OBIAL, Marcel, Myriorama. — Colibrant, Drongen, 56 pp., F. 80.
Deze dichtbundel steekt een heel eind uit
boven de lopende poeziebedrijvigheid. Af
en toe merkwaardig door innerlijke ritmische bewogenheid en zuivere sonoriteit,
die getuigen van een sterk inwendig aanvoelen en trefzekere vormbeheersing, zijn
andere verzen wel eens te langademig met
het gevaar van ontsierende woordenpraal
en storende beeldspraak. De enkele prozastukken kunnen ons minder bekoren. Vermeldenswaard: een fraaie uitgave.
L. Vanden Broek
SHEED, Wilfrid, The Hack. — Cassell,
London, 201 pp., 18 sh.
De roman behandelt het thema van een
katholieke schrijver die katholiek schrijft
(schrijven moet, om zijn boterham) maar
zelf vol geloofsmoeilijkheden zit en er psychisch aan ten gronde gaat. Het woord
thema werd met opzet gekozen, en we
hebben een idee dat het thema ook door
de auteur in eerste instantie met opzet
werd vastgesteld en gekozen. Het gevolg
is dat de hele rest in dienst wordt gesteld
van het thema. De smaak die het boek
geeft is er nu bijna onvermijdelijk een van
onechtheid: de karakters, hun problemen,
hun min of meer shockerende opmerkingen, enz.: het klinkt zo weinig echt. Aldus
wordt het vertrouwen in zowel auteur als
roman geleidelijk geheel ondermijnd. Het
is katholiek geschrijf waarin de anti-hero
al even onverdragelijk is als de stoer gelovende held uit de romantiek van jaren,
W. Peters
jaren terug.
FOTHERGILL, Brian, Nicholas Wiseman. — Faber, London, 1963, 303 pp.,
36 sh.
De auteur treft het niet dat zijn boek verschijnt kort na publicatie van het leven
van Newman, Faber en Manning: levens
die elkaar op zoveel punten raakten; hetgeen betekent dat in deze studie veel herhaald wordt wat we in genoemde levens
tegenkwamen. De auteur treft het ook niet
dat Meriol Trevor met haar boek over
Newman hem enkele maanden is voor geweest: het wordt nu een kwestie van een
glas limonade na voortreffelijke wijn. Het
boek is naar inhoud en toon erg zakelijk,
op het kille af. Zoals Wiseman onder de
schaduw is terecht gekomen van Manning
en Newman, heeft het er veel van weg
dat schr. niet onder de schaduw is weg-
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gekomen van te moeten schrijven over
een overschaduwde mens; het is net alsof
hij bang geweest is om zich door Wiseman
te laten inspireren.
W. Peters
Phoenix Pocket nr. 87: LAVRIN, Janko,
Leo Tolstoj. Leven en werk. r W. de
Haan, Standaardboekhandel, Zeist-Antwerpen, 1963, 146 pp.
De Russisch-Engelse literatuurhistoricus
Danko Lavrin heeft een goede twintig jaar
geleden een uitmuntende studie over Tolstoj geschreven. Deze is nu met een en.kele wijziging in het Nederlands verschenen. In kort bestek, doch met een uitstekende keuze aan citaten van Tolstoj
zelf en talrijke tijdgenoten, geeft Lavrin
een voortreffelijke biografie van de eigenzinnige en sexueel overspannen Russische
schrijver. In navolging van de meeste literatuurhistorici legt ook Lavrin vaak te
veel verband tussen het persoonlijke leven
van de schrijver en zijn literair oeuvre.
Niettemin een boeiende biografie.
L. van Vlijmen
GESCHIEDENIS
ELIAS, H. J., Geschiedenis van de
Vlaamse gedachte. Eerste deel: De grondslagen van de nieuwe tijd. 1780-1830.
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1963, 453 pp., gull., geb. F. 1750
voor de vier delen.
De auteur, doctor in de wijsbegeerte en
de letteren en doctor in de rechten, heeft
destijds als historicus naam gemaakt met
studien over de verhouding van Kerk en
Staat onder de Aartshertogen (1598-1621), over priester Daens, over de wording van de Vlaamse natie, enz. Na
17 jaar intense studie biedt hij ons nu
een vierdelig werk over de geschiedenis
van de Vlaamse gedachte, niet van de
Vlaamse beweging. De auteur wit onderzoeken wat de Vlamingen dachten over
taal en yolk, hoe zij stonden tegenover
de Staat en de Belgische nationale gedachte, wat zij nastreefden en hoe zij dit
alles hebben gezien in het kader van de
grote politieke en sociale stromingen van
hun tijd. Dit eerste deel handelt over de
halve eeuw die de Belgische revolutie van.
1830 voorafging, en onderzoekt het ontstaan van een nationale, meer bepaald
een Belgisch-nationale gedachte; de volgende drie delen bestrijken de periode
van 1830 tot 1914, en zullen bijna uitsluitend handelen over de Vlaamse ge-

dachte. Steunend op een enorme documentatie, met een fijn gevoel voor nuances, zonder vooringenomenheid in enig
opzicht, behoedzaam zoekend naar de
echte toedracht van de feiten, en het belang van elk afzonderlijk feit nauwkeurig
afwegend, komt de auteur tot een gedeeltelijk nieuw en veel genuanceerder
beeld van deze periode. Ziehier de grote
lijnen. VOOr de Franse bezetting was er
in het gebied van het huidige Belgie geen
nationaal bewustzijn. De Franse bezetting
met haar sterke verfransing liet geen
Belgisch nationaal besef ontstaan en verwekte ook geen Vlaams-Diets volksbesef,
wegens de diepe stand van de Vlaamse
cultuur. Bij de bevrijding in 1814 was er
geen nationaal „Belgisch" gevoel, al waren de vroegere Zuidelijke Nederlanden
en het prinsbisdom Luik naar elkaar toe
gegroeid. Willem I, koning van de Verenigde Nederlanden, heeft geen al-Nederlands nationaal gevoel kunnen kweken: zijn godsdienstpolitiek vervreemdde
van hem de clerus, en meteen de grote
massa, die de clerus volgde; zijn taalpolitiek stootte de Walen en de verfranste
Vlamingen af; zijn autocratie dreef de
liberalen, die hem aanvankelijk om economische en anti-klerikale redenen hadden gesteund, stilaan in de oppositie. De
Belgische revolutie is geslaagd dank zij
de steun van de Fransen en van de proletariers, maar was geen Franse noch een
proletarische revolutie, zij was ook geen
Belgisch-nationale opstand, maar eerst en
vooral „de revolte van de anti-Nederlandse geest die Belgie beheerste (blz.
412, cursivering van de auteur). De
massa in Vlaanderen is de revolutie, die
vooral door Walen en Brusselaars is bevochten, zonder protest gevolgd: het
Vlaamse yolk was nog te onmondig om
te zien waar zijn echte belangen lagen.
Wij zijn ons bewust het boek onrecht
aan te doen door zo ongeschakeerd de
stellingen weer te geven, die uiterst genuanceerd en behoedzaam naar voren
worden gebracht. Wij hopen echter aan
deze eersterangs studie, een der meest
degelijke historische werken van de laatste tien jaar, na haar voltooiing een heel
artikel te kunnen wijden.
M. Dierickx
BRANS, Jan, De gevangene van Tordesillas Davidsfonds 89). —
Davidsfonds, Leuven, 303 pp., ing. F. 92,
geb. F. 122 (voor leden: F. 46 en 61).
In dit prettig geschreven en op een degelijke voorstudie berustend boek beschrijft
de auteur het tragisch leven van Johanna

BOEKBESPREKING
de Waanzinnige, dochter van Ferdinand
en Isabella, echtgenote van Filips de
Schone, en moeder van Keizer Karel. Hij
volgt de princes vanaf haar geboorte in
1479 tot haar dood in de burcht van Tordesillas, na 46 jaar opsluiting, in 1555.
Deze Johanna de Waanzinnige blijft een
historisch probleem: werd zij opgesloten
omdat zij werkelijk waanzinnig was, of
omdat zij ketters was, of omdat zij voor
anderen een sta-in-den-weg was? De
auteur maakt het aannemelijk dat Johanna
weliswaar erfelijk belast was, maar dat
zowel haar vader Ferdinand van Aragon,
als haar echtgenoot Filips en haar zoon
Karel niets hebben gedaan om deze erfelijke belasting door een aangepaste en
menslievende behandeling te verlichten,
en integendeel door een overdreven
strenge behandeling de arme vrouw de
waanzin steeds dieper indreven uit politieke berekening. Zij was immers de enige
rechtmatige erfgename van haar moeder
Isabella de Katholieke, koningin van
Castilie, maar van de erfopvolging werd
zij beroofd. Verkeerdelijk laat de auteur
het voorkomen alsof de terechtstelling tot
de auto de fe behoorde, en door alle aanwezigen werd bijgewoond: met de veroordeling of vrijspraak was de auto de fe
ten einde, en eventuele terechtstellingen
volgden buiten de stadsmuren en werden
door slechts enkelen bijgewoond. Dit
boek, bekroond met de Kan. Prof. A.
Boon-prijs 1962, is geen wetenschappelijk
werk, maar een degelijk, vlot geschreven
en passionerend vulgariserend verhaal
van een wel zeer ongelukkige koningin.
M. Dierickx
MATTINGLY, Garrett, De Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten. (Elsevierpocket A 39). — Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1962, 288 pp.
Het voordeel van pockets is dat zij de
gelegenheid bieden meesterwerken in het
bereik van iedereen te brengen. Dat is
ditmaal zeker het geval. Mattingly, hoogleraar in de Europese geschiedenis aan de
Columbia universiteit, heeft de moed gehad de onoverzienbare massa materiaal
over de „Onverwinlijke Armada" te bestuderen en zijn resultaten in een evenwichtig, spannend en synthetisch boek te
verwoorden. Niet alleen brengt hij allerlei onbekende details aan het licht, maar
hij plaatst deze tocht van de Spaanse
vloot naar Engeland in het tijdskader en
middenin de diplomatieke verwikkelingen
van die dagen. De slag zelf van 31 juli tot
8 augustus 1588 in het Nauw van Calais
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beschrijft hij met een kennis van details
die verbluft, maar die toch de zin voor het
geheel niet belemmert. Medina Sidonia,
de admiraal van de Spaanse vloot, wordt
grotendeels gerehabiliteerd. Ook toont
Mattingly aan dat met de ondergang van
de Armada niet de oppermacht van Engeland op zee was gevestigd: nog in 1604
waren de twee even machtig. Het hele
verhaal begint met de terechtstelling van
Mary Stuart op 18 februari 1587 en eindigt op nieuwjaar 1589. Wie een spannend historisch verhaal wil lezen, dat op
de algemene geschiedenis sterke invloed
heeft uitgeoefend, heeft hier uitgelezen
M. Dierickx
lectuur.
BONTINCK, Fr., c.i.c.m., La lutte autour
de la liturgie chinoise aux XVIIe et
XVIlle siicles (Publications de l'Universite Lovanium de Leopoldville, 11).
Nauwelaerts, Leuven; Beatrice—Nauwelaerts, Parijs, 1962, XXXVI-547 pp.,

uitslaande kaart.
Aangezien, mede wegens het concilie, de
invoering van de volkstaal in de liturgie
volop actueel is, komt dit boek ter gelegener uur. De auteur, doctor in de
kerkgeschiedenis en lange jaren bestemd
voor de missie in China, is nu professor
in de kerkgeschiedenis aan de universiteit Lovanium in Leopoldstad. In een
lijvig boek behandelt hij de lange strijd
om een Chinese liturgie. Het decreet In
generali van 26 maart 1915, uitgevaardigd door het Heilig Officie en op 27

juni 1615 door een pauselijke breve bevestigd, stond de Chinese priesters toe de
H. Mis te celebreren, het officie te bidden en de sacramenten toe te dienen in
het Chinees. Meteen werd de permissie
gegeven de H. Schrift in het Chinees te
vertalen. Merken wij op dat de vergunning om het Chinees in de liturgie te gebruiken niet werd verleend omwille van
de Chinese gelovigen, maar omdat de
oudere Chinese mandarijnen, die toen
alleen voor een priesterwijding in aanmerking kwamen, niet in staat waren
Latijn te leren. Het decreet werd echter
niet toegepast om verscheidene redenen:
er was geen bisschop in China om priesters te wijden, men kwam er niet toe een
vertaling van de Latijnse teksten te maken, wegens een diep meningsverschil
over de vertalingen van enige tern-_i,
een vervolging onderbrak tijdelijk alle
missionering, enz. De auteur volgt dan
op de voet geheel de strijd om deze Chinese liturgie, zowel in Europa als in
China, waarin pausen, kardinalen en
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missionarissen tegenover elkaar stonden.
Hij neemt zelf geen stelling in het debat,
maar geeft uitvoerig alle opinies weer.
Ben veertiental „pieces justificatives"
(blz. 403-541), waaronder het decreet
in kwestie zelf, verhogen de waarde van
deze uitvoerige studie, maar een register
ontbreekt helaas. Tot nog toe besschikten wij over talrijke studien betreffende
de Chinese ritenkwestie, nu hebben wij
eindelijk ook een studie, en een degelijke,
op veel archiefonderzoek steunende studie, over de Chinese liturgie.
M. Dierickx
LAUNAY, Jacques de, Secrets diplomatiques 1939.-1945. Brepols, BrusselParijs, 1963, 123 pp., 16 p. platen, ingen.
80 F.
De auteur heeft veel moeite en tijd besteed aan het opsporen en bestuderen van
geheime dossiers en van boeken over geheime onderhandelingen. In deze tamelijk
beknopte studie geeft hij het resultaat van
zijn naspeuringen. Met enige verbazing
lezen wij dat Mussolini, door een pact met
Hitler nochtans verbonden, tot in 1940
oorlogsmateriaal aan Frankrijk leverde,
dat de Duitser Canaris Franco aanraadde
niet aan de oorlog deel te nemen, dat
Daladier verder wilde gaan dan Paain en.
met Duitsland een echte vrede wilde sluiten, dat Tito, om de geallieerden buiten
de Balkan te houden, zelfs bereid was met
de bezettende Duitsers samen te werken,
dat de Sovjets in 1942 en in 1943 poogden
met Hitler een afzonderlijke vrede te sluiten, enz. Niet op alle punten heeft de
auteur ons overtuigd, maar hij levert zeker
gegevens die doen nadenken. Herhaaldelijk wijst hij op de actie van de Duitse
samenzweerders tegen Hitler, maar bij de
geallieerden vonden hun nochtans betrouwbare inlichtingen geen gehoor. De
stijl is jachtig, soms schilderachtig, soms
kortademig: wellicht wil de auteur aldus
de spanning van zijn revelaties verhogen,
al zouden heel wat lezers een meer zakelijke, rustige stijl hebben gewaardeerd. De
Launay geeft geen verhaal van het oorlogsgebeuren, alleen de geheime diplomatie interesseert hem, en zo geeft hij soms
een paar bladzijden details over een personage, die van weinig of geen belang
zijn voor het grote gebeuren.
M. Dierickx
JADIN, Louis, Relation des Pays-Bas, de
Liege et de Franche-Comte avec le SaintSiege, d'apris les „Lettere di Particolari"
conservies aux Archives Vaticanes, 1525-

1796 (Bibl. Inst. hist. beige Rome, fasc.
XI). Algemeen Rijksarchief, Brussel;
Academia Belgica, Rome, 1962, 891 pp.
Onvermoeibaar gaat Jadin door met het
publiceren van archiefstukken over de
Lage Landen uit het Geheim Vaticaans
Archief. Ditmaal heeft hij het rijke fonds
van „Brieven aan Particulieren" onderzocht en er 987 documenten uit gelicht:
309 handelen over het prinsbisdom en het
bisdom Luik, 190 over de Nederlanden,
108 over religieuzen, 124 over de Leuvense universiteit, 51 over Noord-Nederland,
enz. Deze documenten volstaan niet om
een of andere kwestie grondig te bestuderen, maar er zijn weinig kerkelijke kwesties tussen 1525 en de Franse revolutie
waarover zij geen interessante bijzonderheden vermelden. Over de onzalige strijd
tussen jansenisten en anti-jansenisten, die
niet altijd met eerlijke wapenen werd uitgevochten, brengt hij tal van interessante
details; de meer dan honderd brieven over
de universiteit laten ons de spanningen
binnen dit lichaam beter kennen; over de
Hollandse Missie brengt de auteur een
aanvullende documentatie bij de bronnenpublicaties van Brom, Cornelissen, Post
en Polman; over elk bisdom van de Lage
Landen en over alle mannelijke kloosterorden en enkele vrouwenkloosters vinden
wij hier gegevens. Dit moge volstaan om
het belang van deze publicatie aan te
tonen. Volgens zijn gewone methode geeft
Jadin niet de oorspronkelijke tekst uit,
maar hij publiceert uitvoerige résumés,
die vaak letterlijke vertalingen van de
oorspronkelijke documenten zijn.
M. Dierickx

VARIA
DIPPEL, Dr. J. C., Verkenning en verwachting. Cultuurkritische opstellen. —
Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1962, 223
pp.
De schrijver van dit boek neemt een
vooraanstaande plaats in in de Ned.
Herv. Kerk. Hij stamt uit een domineesgezin, studeerde en promoveerde in de
scheikunde, en is vanaf het begin lid van
de redactie van „Wending". Met name
in dit tijdschrift publiceert hij zijn altijd
lezenswaardige opstellen over de taak en
de plaats van de Kerk in de hedendaagse
tijd, en enkele van deze opstellen zijn, nu
de schrijver 60 jaar is geworden, gebundeld in dit boek. Wij vinden hier zijn ge-
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Dippel niet meer mag voorkomen. Dat
dachten over techniek en cultuur, over de
hij, sprekend over de arbeid, de sociale
richting die in feite de exacte wetenschap
encyclieken ignoreert, kan vergeven warpen hebben genomen in de research, zoden, omdat hij de reformatorische sociale
dat de universiteit als cultuurcentrum
ethiek onder de loupe neemt. Maar meent
wordt bedreigd, over „beeldendienst,
hij zo de wêrkelijke oecumene te dienen?
beeldenjacht, beeldenstorm", over man en
Overigens niets dan lof voor dit sterk
vrouw in de cultuur van deze tijd, over
getuigende boek.
M. Jeuken
dienstbaarheid en over atoombewapening.
Dippel schrijft in een gespierde stijl die
JANSE DE JONGE, Dr. A. L., Verkenaltijd boeit en zeer vaak verrassend is.
ningen in de psychopathologie. Uitg.
Steeds geeft hij te denken, soms in een
J. H. Kok N.V., Kampen, 1962, 263 pp.,
enkele opmerking. Zo b.v. als hij over de
f 12,75.
ergernis van het wonder spreekt: „op
zichzelf maar al te begrijpelijk, maar het
Voortbouwend op het succes van zijn
is niet de wetenschap, die bier te lachen
bundel „Anthropologie en geestelijke
heeft, maar God!" (p. 99), of elders: „De
volksgezondheid" (1959), waagde de
techniek doorbreekt niet de grenzen van
auteur zich aan een nieuwe bundel. Ook
de natuur, maar de mythe rondom die
van dit laatste bock moet warden gegrenzen" (p. 12). Zo zijn er tientallen
zegd
dat het, ondanks het uiteenlopen
rake zinnen en altijd verwijzen zijn opvan de 16 themata, een set vormt die een
stellen naar de hoop en de verwachting.
stijve kaft waardig is. De gewogen stelHet „spe gaudentes" zou men het centrant van Janse de Jonge leent zich zelfs
trale thema kunnen noemen, dat in allerlei
beter voor deze publikatievorm dan voor
variaties naar voren komt als de juist in
de tijdschriftuitgave waarin het merendeze tijd door en door Christelijke levensdeel der bier samengebrachte studies
houding. Het zou te ver voeren in alle onreeds eerder is verschenen. De 6 eerste
derdelen op de rijke tekst in te gaan. Omverkenningen betreffen opvattingen en
dat Dippel vanuit zijn diep Christelijke gegedachten van historische figuren (Roloofsovertuiging schrijft, krijgen ook de
bert Burton, Kant. C. Ph. Moritz, G.
„profane" zaken die hij in discussie brengt,
H. von Schubert, C. W. Ideler en G.
een wijdere dimensie. Dit houdt niet in,
Heymans). De overige studies handelen
dat wij het in alle onderdelen met hem
over Nieuwere vragen omtrent de psyeens zijn. Zo waar hij over de man-vrouw
chose, het begrip degeneratie in de psyverhouding zegt, dat „de Kerk bij uitstek
chiatric, het begrip psychopathic, duacultuurhistorisch heeft bijgedragen tot het
liteitsverschijnselen, reflectie, onechte
grate, haast dodende misverstand en de
schuldgevoelens, schuldgevoelens van de
ongelovige ideologie: de-man-is-de-baasarts, de mens in de geneeskunde, het been-de-norm" (p. 118) . Dippel vergeet
wijs in de geneeskunde, en over vrije tijd
dan, dat het juist de Kerk is geweest die
en geestelijke volksgezondheid. De schrijin een niet-Christelijke maatschappij aan
ver hoogleraar aan de Vrije Universide vrouw haar aanzien en plaats heeft
teit te Amsterdam — geeft zich alle
gegeven. Een beweging als de vrouwenmoeite didactisch te zijn, waarbij hij heremancipatie kan alleen gedijen op een,
haaldelijk dreigt breedvoeriger te worden
hoewel soms onbewuste, Christelijke ondan bij de opzet van het afzonderlijke
dergrond. Men ga heden ten dage maar
artikel past. Als verder nog een het geeens kijken naar niet-Christelijke cultu
heel treffende kritische opmerking geren, ofschoon ... we ook bier voor vermaakt mag worden, dan is het deze: de
rassingen komen te staan als we een Palezer krijgt zelden of niet de gelegenheid
poeavrouw een vertederd liefdesgebaar
zijn concentratie te ontspannen, de tekst
zien maken tot de man, net als bij ons.
is bij voortduring gedegen en stug; ook
Een enkele maal schrijft Dippel te vlot,
al mag men bij een wetenschappelijke uitte weinig genuanceerd. Doch dit schaadt
eenzetting geen „journalistieke jeu" verhet geheel niet. Wel krijg ik, lezend tuswachten, toch heeft menig lezer behoefte
sen de regels door, de indruk, dat Dippel
aan „bakens" in het geschrift waarvan
een zeker parti-pris heeft tegenover de
verbindende lijnen convergeren naar datKatholieke Kerk. Het woord „katholiek"
gene wat de auteur uiteindelijk bedoelt.
gebruikt hij nergens, hij heeft het over
Een jets lichtvoetiger schrijftrant zou de
„rooms" en „roomsen". Een bijna tern
„Verkenningen in de psychopathologic"
loops neergeschreven zin als die op p. 89,
van Prof. Janse de Jonge toegankelijker
over de beeldenverering, riekt naar een
maken voor andere belangstellenden dan
katechisatie die bij een intellectueel als
vakgenoten.
J. J. C. Marlet, zenuwarts
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POCKETS
Prisma-boeken. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
MOYES, Patricia, Moord in de skilift.
Een inspecteur op vakantie in de Dolomieten krijgt toch weer een zaak uit te
zoeken.
UNDERWOOD, Michael, Pook of kussen? Op welke wijze is de oude dame
aan haar eind gekomen, die gevonden
werd met haar hoofd op een kussen en
naast zich een gook?
CURTISS, Ursula, Dood twaalf hoog.
Een vrouw zoekt naar de doodsoorzaak van haar man: in een vlaag van verstandsverbijstering uit het raam gespron
gen of naar beneden gegooid. En wat
zouden de motieven kunnen zijn, als het
moord was? Schr. levert weer vakwerk.
HARE, Cyril, De fatale polls. Een
van de eerste verhalen van de in 1959
overleden Londense rechter A. A. Gordon Clark. leder die hem kent uit „De
moord op het rijksbureau" of „Het geheim van Mary Rose" zal ook met graagte
naar dit boekje grijpen.
CARVE, Andrew, De gestolen plot. .—
Uit liefde voor een meisje gaat een verslaggever de zaak uitzoeken van een
schrijver, die tot levenslang veroordeeld
is, omdat hij, na de opzet van een roman
gestolen te hebben van een collega, deze
ook nog vermoord zou hebben. Naar de
afloop mag u drie keer raden!
MARSH, Ngaio, Dood in rok. De bekende Nieuw-Zeelandse schrijfster houdt
van opvallende entourage. Zo is dit boekje een geval van chantage en later bovendien moord in de Londense society. Wie
van detectives houdt, leest Ngaio Marsh.
MACLEOD, Angus, Moord aan de waterkant. — De eerste detective van een
Schot, spelend in Schotland. De inspecteur in kwestie baseert zijn onderzoek op
de verhouding tussen lichaamsbouw en
persoonlijkheid.
EBERHART, Mignon G., Mysterie in de
Poolse wijk. Schr. voegt weer een verhaal toe aan de reeks die reeds in de
Prisma's verschenen zijn. Ditmaal is het
testament van een rijke Poolse emigrant
in Amerika oorzaak van de verwikkelingen.
WALLACE, Edgar, De dubbelganger.
— De reeds in 1932 overleden schrijver
van talloze detectives is nog steeds in

trek. Ook dit verhaal niet origineel in
het genre, maar boeiend verteld getuigt
van vakmanschap.
QUENTIN, Patrick, Dood in het dwangbuis. Deze jonge Engelsman die zich
tot Amerikaan liet naturaliseren, zoekt het
in dit verhaal vooral in alle mogelijke afwijkingen. Het verhaal speelt namelijk in
een inrichting voor geestelijk gestoorden.
ASIMOV, Isaac, Kansspel in de natuur.
Merkwaardige grepen uit de wetenschap.
Schr., die wij kennen uit „De wonderwereld der atomen", heeft voor een niet
deskundig publiek een aantal interessante
gevallen uit de natuurwetenschappen bijeengezet. Wij noemen slechts: Atomen
die verdwijnen; explosies in ons lichaam;
het toeval werkt niet blindelings; hijgen.
LEMAIRE, R. e.a., Gids voor de kunst
in Belgie. Het is een goede gedachte
geweest om de vele schatten die Belgie
rijk is op het gebied van de bouwkunst,
beeldhouwkunst, schilderkunst, prentkunst en toegepaste kunst te laten aanduiden door vakmensen als conservatoren
en kunsthistorici. Het boek is verlucht met
talrijke illustraties, met vele kaarten en
met een register o.a. van de belangrijkste
musea.
KELLER, R. C., Prisma-damboek. — Op
onderhoudende wijze wijst de nederlandse
grootmeester de weg in het damspel, beginnende met het meest eenvoudige:
„Voorbereidende oefeningen in het banteren van schijven - tot het ingewikkelde
van een spel tussen meesters. De officiele
spelregels en een aantal adressen zijn
achterin opgenomen.
SANTEN, Cita van, Knutselen met blocmen. Een deskundige handleiding voor
alien die zelf het plezier willen ervaren
van het schikken van bloemen bij allerlei
gelegenheden. Iets over de geschiedenis
van het bloemschikken en over de beroemde japanse bloemsierkunst is er ook
in te vinden.
WAUGH, Evelyn, Heet van de naald.
Van de hand van deze geboren Engelse satiricus een kostelijke persiflage op
het moderne krantenwezen. Men mag bij
Waugh nooit uit het oog verliezen dat
hij Engelsman is, hetgeen hem een heel
bepaalde vorm van humor geeft.
BRADDON, Russell, Gevangen in Singapore. Een Australisch oorlogsvrijwilliger beschrijft zijn belevenissen als
soldaat in de oorlog op Malakka en later
zijn lotgevallen als gevangene.
R.S.

noorderlicht
„Noorderlicht - is de titel van een nieuwe serie „Jonge letterkunde
in de Nederlanden". Titel en bijtitel verklaren voldoende de zin,
de bedoeling en de betekenis ervan. Er IS talent bij de jongeren.
Daarvan getuigt of en toe een alleenstaande uitgave. Uit deze
generatie moet de aflossing komen. „Noorderlicht - wil dit talent
ontdekken. Zowel uit Vlaanderen als uit Nederland zullen werken
op het terrein van de podzie, de novelle en het essay in deze serie
worden gepubliceerd. De reeks werd ingezet met drie delen :

hieroglyfen
door Anne Dellart
Formaat 11 x 17 cm — 48 blz.

podzie

poOet en poözie
door Jan Veulemans
Formaat 11 x 17 cm

80 blz — essay

de angstbel
door Paul Vanderschaeghe
Formaat 11 x 17 cm — 80 blz. — novelle

noorderlicht
•
*
*
•

brengt alleen werk van hoge kwaliteit
in een beperkte oplage
in een uiterst verzorgde presentatie
brengt per jaar een zestal literaire publikaties
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naar een veilige toekomst doet iedereen.
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telefoon (07) 31.44.64

THUN, Th., Die religiose Entscheidung der Jugend. — Klett-Verlag, 1963, 341 pp.,
DM. 19,50.
TIMMERS, Prof. Dr. J. J. M., Kleine Atlas van de Nederl. Beschaving. — Elsevier,
Amsterdam, 1963, 231 pp., f 7,90.
Urban Bucher. GRADENWITZ, Peter, Wege zur Musik der Gegenwart. — W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart. (Imp J. Meulenhoff, Amsterdam), 1963, 213 pp.,
f 4,10.
WILLE, Dr. J., Literair Historische opstellen. — W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle,
1963, 272 pp., f 21,—.
WYERS, A. F., Zoeken naac God. r Brand, Antwerpen, 1963, 158 pp., F. 145.

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

drukkerij sint-gregoriushuis
kroostweg 147 b zeist holland / postbus 64 i telefoon (03404) 15711

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

college van melle
Onder het bestuur van de Paters Jozefieten sinds 1837
Telefoon (09) 52 11 09 – Gent
VOORBEREIDENDE AFDELING - MODERNE HUMANIORA - WETENSCHAPPELIJKE
AFDELING GRIEKS-LATIJNSE HUMANIORA - LATIJNS-WISKUNDIGE AFDELING

Verzorgde opvoeding en degelijk onderwijs in familiale kring. 300 afzonderlijke kamers
met stromend water en centrale verwarming. 4 ha. sportterrein, zwemkom. Infirmerie en
kleinste leerlingen worden aan kloosterzusters toevertrouwd.

„Ik diene blijde"

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

ONZE-LIEVE-VROUWE COLLEGE TIE NE N
Voorbereidende Afdeling
Humaniora Latijn-Grieks
Latijn-Wetenschappen
Economische
Degelijk

Open

Vormend
BROEKSTRAAT 31 – Tel. 016.814.09

ELECTRISCHE CONSTRUCTIE

PAUWELS n.v.
MECHELEN - TEL. 1 79.38 (5 Iijnen)

Transformatoren

Condensatoren

KATH. NORMA/USG-IOU VOOR ONDERMZERS
ONDER DE TOREN 13 14 MECHELEN
EXTERNAAT

INTERNAAT
Afdelingen :
—

Latijn-Wetenschappen

Wetenschappelijke B

—

Economische

ALGEMEEN MIDDELBARE
Schuttersvest 53, Mechelen
Internaat

Externaat

Moderne Humar'ora :

Zesde kias, Vijfde kias, Vierde kias

Latijnse Humaniora

Zesde kias Vijfde kias

SINT-ROMBOUTSSCHOOL (OEFENSCHOOL)
Minderbroedersgang 10, Mechelen
Volledig Lager Onderwijs — Voortgezet Lager Onderwijs

Lusters van tie II. Philippus-Neri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, h etalende vrouwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

Bron met natuurlijk gas

BAR Z 0
HET FRISSE WATER
ST.-WILLIBRORDUSCOLLEGE
„Katwijk de Breur

—

Zeist

—

Telefoon (03404) 1 49 21

onder leiding van de Paters Jezuieten

Gymnasium met erkend diploma in de Beneluxlanden
Klein internaat voor jongens in het centrum van Nederland
Pensionkosten f 2.600, —
Inlichtingen en aanmeldingen bij de Rector

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverijen

uit met haar in contact to treden

BOMMATERIALEN
N.Y. SCHEERDERS van KERCHOYE's
Verenigde Fabrieken
ST.-NIKLAAS

Tel. [03] 76.35.01

Zusters van Sint-Vincentius a Paulo
EWER LTIOOR MBE EN GEZICIITSZWAKKE K1NDE1IEN

Ganspoel - Tervuren
Kleuterschool en Lager Onderwijs voor jongetjes en meisjes vanaf 2 jaar
Beroeps- en technisch onderwijs en moderne talen voor meisjes
in het Nederlands en het Frans
Tel. Brussel 57.70.21

gazet van,
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Moto, Vrouw en Gezin, enz.

PROEFNUMMERS: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

iNS T IT U UT VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Diest
Demerstraat, 12 VE ON8EVLEKTE ONTVANGENIS
Wetenschappelijke B.
Lagere Normaalschool
Norrnaal afdeling voor Bewaarschoolonderwijzeressen.
Oude Humaniora Grieks-Latijnse
Algefneen Laoebaar Onderwijs
Hloderne Humanona — Economische
agere en hogere secundaire technische school - Afdeling huishoudkunde
La g ere en ,c,gere secundaire Beroepschool Afdeiing snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

Dagblad HET YOLK
up to date berichtgeving
in een handig formaat

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan Ii:

ZWEVEGEM

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 - Zienen
Telefoon 81.391

ROGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en sterkstroom) de industriêle
scheikunde, elektro-mechanica en de elektro-chemie.
EXTERNAAT
INTERNAAT
Voorbereidende afdelingen
Zaterdagcursussen Bl in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoffen en de Elektronica (Televisie)

H. PIUS X SCHOOL
Voor gegradueerde verpleegsters A 1, ziekenhuisverpleegsters A 2,
verpleegassistenten

Bestuurd door de Gasthuiszusters Augustinessen van Brussel
gehecht aan de
ALGEMENE KLINIEK ,,SINT JAN"
Asstraat 7 — Broekstraat 100 — Brussel 1 — Telefoon 18.59.00
Vlaamse en Franse sektie - Wettelijk diploma - Brevet - Voorbereidend jaar

HOG ER TECHNISCH INST IT UUT VOOK VERPLEEGKUN DE
roeger Unix ersitaire Ste.-Elisabethschool
Geheeht aan de Katholieke Universiteit van Leuven,
bestuurd door de "Lusters van Liefde van Gent.

DIPLOMA. Roger t-ehnisch onderwijs A 1
GEGRADILEERDE VERPLEEGSTER

: 3 jaar
ziekenliuisverpleegster
3 jaar
pediatrisehe verpleegster
psychiatrische verpleegster: 3 jaar
: 4 jaar
— sociale verpleegster

VROEDVROIL W: 3 jaar
De erpl. (oud stelsel) kunnen dit diploma bekomen miss I of 2 jaar supplementaire studie
BREVET Aanvullend secur dair beroepsonderwijs A 2
Verpleegster: 3 jaar. erpleegassistente: 2 jaar. Kosteloos onderwijs.
ITTEST Nursing-Hostess: 1 jaar
% OORBEREIDENDE 111FDELINGEN: I jaar. De school orgauiseert voorbereidendc
gedurende de zomerN akantie. Nederlands en trans stelsel.

lessen

Inliehtingen op aanx raag: Capiteienem oer 39, Leuven. Tel. 016/255.55

ST. NOlIREUTUS I NSTITU UT voo r VERPLEEGK UNDE
DUFFEL

TEL. 015-319.21

Opleiding tot Verpleegaspirante (15 tot 18 jaar)
Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Kinderverzorgster (16 tot 18 jaar)
Verpleegassistente ( vanaf 18 jaar)
Gegradueerde Verpleegster, Kinderverpleegster, Psychiatrische Verpleegster
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Sociale V.,:. rpleegter ‘ Vroedvrouw
Kosteloos onderwijs

oordelig internaat

instituut o. 1. vaouw yam. qizatie
Zusfers van de H. Vincent'us a Paulo — Steenweg op Ninove 333 - Brussel 8

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen

INTERNAAT EXTERNAAT

instituut mama. immaculata
Zusfers van de H. Vincenfius a Paulo — Kloosterstraat 40 - Opwijk

Moderne Humaniora: Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getuigschriften

INTERNAAT
EXTERNAAT

SPECIALE KURSUS: DACTYLO — STENO

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Externaat Half-internaat Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora : Griek-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B
kosteloze verzekering
—
Been schoolgeld
Zwemmen - Tekenen
Piano - Turnen
Speeiale lessens Dactylo
TECHN NCH ONDERWIJS
Vreemde talen
—
Boekhouden
Taal- en Handelsavondschool STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

51. t/4,cei4 ,444.1144.44 votA, V eAktees44.1,,k
St. Vincentiusstraat 20
Antwerpen

Bestuurd door de
Zusters van
Liefde van Gent

Diploma van GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER Al met specializaties
VROEDVROUW

VERPLEEGASSISTENTE
VERPLEEGSTER
Schoolattest van : NURSING HOSTESS
Voorbereidende afdeling. Internaat is kosteloos.

Brevet van:

544- T404+%,44441,44Aa

Internaat / Externaat

— Middelbare school (Moderne en Grieks-Latijnse)
— Lagere normaalschool (G/L - W/A - W/B)
— Middelbare normaalschool
(Vlaamse en Franse afdelingen)
198 NIEUWL AND — BRUSSEL 1 — TELEFOON 12/32/59

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 richtea tot BROEDER-A4NWERVER, 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 BR OEDERS VA N L I E F D E, Stropstraat 125 GENT.

Sint-Jozefinstituut

Dochters
van
Maria

INTERNAAT EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon (H.13:;.32.52

Lager Onderwijs

Nederlandse- en transmutatieklassen

Middelbaar Onderwijs

Moderne Humaniora (Economische
aid.) Grieks-Latijnse Humaniora

Kunstonderwijs

(erkend door de staat)
Hoger secundair Technische (A7/A2)
Hoger Kunstonderwijs (A7/A1)
publiciteit-grafiek-onderwijs

Handelsonderwijs

Franstalig Sekretariaat

Sedert 1870 legt de

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

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL SINT 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 Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERW1JS :
– 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

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 BERCjHMANSCOLLEGE
Meir, 36 — Antwerpen
Als intern of extern.

H. Maagdcollege
Kerkstraat 60 – Dendermonde
–
–
–
–
–
–

Latijns-Griekse humaniora
Latijns-wiskundige afdeling
Latijns-wetenschappelijke afdeling
Vrije handelsschool
Nieuwe humaniora
Vrije tuinbouwschool
Voorbereidende afdeling – Lagere afdeling

Internaat – Externaat

zoals papa,
kleed ik mij in

't meuleken

A\AAA#\

A,

kammenstraat
antwerpen
A \ `,

Dagelijks in

Standaard

en

ieet cnieutue•&lcact - Sportwereld
„Beknopt Verslag"
Fun. Jactimainlaan 127, Brussel I

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 – Antwerpen
bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro-mechanica
Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

SINT-BERLINDISINSTITUUT V0011 VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK
—
—
—
—
—
—

voorbereidende afdeling en opleiding tot :
verpleegassistente en beroepsverpleegster,
gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
vroedvrouw,
kinderverpleegster,
sociale verpleegster.

Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

Antwerpse Verzekerings Maatschappij

-942Catieta.5 N. v.
De Oudsfe Verzekeringsmaafschappij van hef land — Gesfichf in 1819
Kipdorp 46, — ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Mk risico's - Leven - Auto's - Diefstal -

Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

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

BANDEN
De Band voor deel 2 jaargang XVI is leverbaar tegen stoning van
25 fr. op P. C. R. 884.67 Streven, Leuven met vermelding:
„voor Band 2, Jaargang XVI".
Banden voor deel 1 Jaargang XVI zijn nog voorradig.

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie 8 Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam

